Що таке «міжнародне право»?
Які відносини є предметом міжнародно-правового регулювання?
Що означає термін «jus gentium»?
Хто є автором однієї з перших фундаментальних праць у
міжнародному праві «Право війни і миру»?
5. Що є об’єктом міжнародного публічного права?
6. Що таке формально визначені правила поведінки суб’єктів
міжнародного права?
7. Яким принципом закріплена юридично обов’язкова сила норм
міжнародного права?
8. Що включає міжнародна система?
9. Що таке метод міжнародно-правового регулювання?
10.
Що таке фрагментація міжнародного права?
11.
Які
є теоретичні концепції співвідношення міжнародного і
внутрішньодержавного права?
12. Згідно якої теорії міжнародне і національне право являють собою дві
окремі правові системи, що існують і функціонують незалежно одна від
одної?
13. Згідно якої теорії національне і міжнародне право є частинами
(підсистемами) однієї спільної системи права, одна з яких має
пріоритет?
14.
Що є функціями міжнародного публічного права?
15.
Що таке міжнародне право?
16.
Ким
була заснована Постійна Палата Міжнародного
Правосуддя?
17. Статут якої універсальної міжурядової організації було підписано у
1945 р.?
18.
Щодо якого міжнародного органу нині гостро стоїть питання
реформування?
19.Чи можливе згідно ст. 9 Конституції України укладення міжнародних
договорів, які суперечать Конституції?
20. Як називається текстуальне повторення змісту міжнародно-правової
норми у статті національного нормативно-правового акта?
21.
Після чого
міжнародні
договори
стають
частиною
національного законодавства України?
22.Що таке трансформація?
23.Що таке імплементація?
24.
Як називаються норми, що регулюють відносини, об’єкт яких
становить загальний інтерес, і визнаються переважною більшістю або
усіма державами?
25. Як створюються норми міжнародного права?
26. На які види поділяються норми міжнародного права?
27.
Що таке діяльність держави щодо реалізації міжнародних норм у
національному законодавстві?
28.
Що таке звичаєва норма міжнародного права?
1.
2.
3.
4.

29. Який статус Комісії ООН з кодифікації та прогресивного розвитку
міжнародного права?
30. Що означає «питання, які ще не регулюються міжнародним правом або
за яким право ще недостатньо розвинене в практиці держав та
розглядаються Комісією ООН з міжнародного права»?
31. Яке з джерел міжнародного права не вказано в п. 1 ст. 38 Статуту
Міжнародного Суду ООН?
32.Чим є звичаєві норми в міжнародному праві?
33. Що становлять рішення міжнародних судових органів відповідно до п.
1 ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН?
34.Чим є загальні принципи права відповідно до п. 1 ст. 38 Статуту
Міжнародного Суду ООН?
35. Який з наведених елементів складає міжнародний звичай?
36. Що відносять до нематеріального джерела міжнародного права?
37. На основі чого утворюються загальні принципи права?
38. У чому може виражатися оріпіо juris?
39. Що таке «основні принципи міжнародного права»?
40. Що належить до групи принципів, що стосуються підтримання
міжнародного миру і безпеки?
41. Що включає зміст основних принципів міжнародного права?
42.Яку сферу мають основні принципи міжнародного права?
43. Який з наведених нижче принципів належить до основних принципів
міжнародного права?
44.Який з наведених нижче принципів належить до основних принципів
міжнародного права?
45. Які справи кожна держава, виходячи з принципу невтручання, вправі
вирішувати самостійно та незалежно від інших держав?
46.Що є верховенство державної влади всередині держави?
47. Що є незалежність держави у зовнішніх зносинах?
48. Що виступає у силу принципу рівноправності і самовизначення
народів, зовнішньою формою здійснення права народу на
самовизначення, передбаченими Декларацією про принципи
міжнародного права?
49.Що виступає у силу принципу рівноправності і самовизначення
народів, внутрішньою формою здійснення права народу на
самовизначення, передбаченими Декларацією
про принципи
міжнародного права?
50. Яке ключове положення сформульоване у Декларації про принципи
міжнародного права щодо прав та обов’язків держав?
51. У якому міжнародному акті принцип територіальної цілісності держав
було сформульовано як самостійний принцип міжнародного права?
52.У якому міжнародному акті було сформульовано принцип
непорушності державних кордонів як самостійний принцип
міжнародного права?
53. У відповідності до чого ще, окрім Статуту ООН, держави повинні

виконувати зобов’язання згідно Декларації про принципи
міжнародного права?
54. Кордони яких держав держави-учасниці НБСЄ розглядають як
непорушні в силу принципу непорушності кордонів Заключного акту
НБСЄ?
55.У що, відповідно до Декларації про принципи міжнародного права, у
силу принципу невтручання, жодна держава не має права втручатися?
56. З якою метою відповідно до Декларації про принципи міжнародного
права, у силу принципу співробітництва, держави повинні
співпрацювати між собою?
57. Від чого, відповідно до принципу незастосування сили або загрози
силою, кожна держава зобов’язана утримуватися у своїх міжнародних
відносинах?
58. Який з цих принципів є основним принципом міжнародного права?
59. У яких з перелічених випадків Статут ООН передбачає можливість
застосування сили?
60. Як можна охарактеризувати основні принципи міжнародного права?
61. Що належить до групи принципів, пов'язаних з міжнародним
співробітництвом держав?
62. Що означає принцип незастосування сили або погрози силою?
63.Чи є обов’язковим дотримання основних принципів міжнародного
права?
64.Який елемент характеризує принцип суверенної рівності держав?
65.Чим зумовлений процес формування основних
принципів
міжнародного права?
66. Що є головною особливістю основних принципів сучасного
міжнародного права?
67. Які саме зобов'язання держава не повинна сумлінно виконувати згідно
з основними принципами міжнародного права?
68.У яких випадках не заборонено застосування примусових заходів до
держави відповідно до Статуту ООН, зокрема у світлі принципу
невтручання?
69. Положенням якого принципу є зобов'язання утримуватися у своїх
міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування проти
територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої
держави?
70. Що таке «суб'єкти міжнародного права»?
71. Кого відносять до суб'єктів міжнародного права?
72. Що таке державоподібні утворення?
73. Кого відносять до первинних суб'єктів міжнародного права?
74. Наявність яких елементів дозволяє визначати єдність держави,
характеризує її як суб'єкта міжнародного права?
75. За яких умов утворення можна вважати суб’єктами міжнародного
права?
76.Кого відносять до похідних суб’єктів міжнародного права?

77.Кого відносять до первинних суб’єктів міжнародного права?
78. Згідно якої теорії нові держави стають суб’єктами міжнародного права
після їх визнання?
79. Згідно якої теорії визнання нові держави стають суб’єктами
міжнародного права внаслідок самопроголошення, незалежно від того,
чи визнали її інші держави?
80. Що з наведеного нижче є способом визнання в міжнародному праві?
81. Яким міжнародно-правовим актом регламентується інститут визнання
у міжнародному праві?
82. Хто є суб’єктом міжнародного права?
83. Яке питання у міжнародному праві залишається донині дискусійним
щодо міжнародної правосуб’єктності?
84. Що являє собою Ватикан?
85. Яку з держав можна назвати постійно нейтральною?
86.З якого моменту, згідно конститутивної теорії визнання, держава стає
суб’єктом міжнародного права?
87. Що означає визнання de facto?
88.У яких випадках може виникати питання міжнародного
правонаступництва?
89. Яка міжнародна організація у наведеному переліку є міжурядовою?
90. Що таке «правонаступництво»?
91. Яка основна особливість Ватикану як державоподібного утворення?
92. Які існують види визнання в міжнародному праві?
93.повне остаточне визнання у міжнародному праві?
94. Що таке «міжнародна деліктоздатність»?
95. Що може бути об’єктами правонаступництва?
96. Що може бути підставою правонаступництва?
97. Норма загального міжнародного права, яка приймається і визнається
міжнародним співтовариством загалом як норма, відхилення від якої є
неприпустимим і яка може бути змінена лише наступною нормою
загального міжнародного права, що має такий самий характер,
називається?
98. Як називають доказ загальної практики, визнаної як правова норма:
99. Сукупність правил доброзичливості, коректності, стриманості та
взаємної поваги учасників міжнародного спілкування, що не мають
юридично обов’язкового характеру, - це?
100.
Тимчасове або разове визнання, визнання для конкретного
випадку, певної мети називають?
101.
Такий вид визнання реалізується, як правило, шляхом
встановлення дипломатичних відносин, укладання договорів з
політичних, культурних та інших питань?
102.
Визначте форми політичної відповідальності в міжнародному
праві?

103.
Визначте форми матеріальної відповідальності в міжнародному
праві?
104.
Хто є суб’єктом міжнародного права?
105.
Що розуміють під правоздатністю суб’єкта міжнародного права?
106.
Які види складних держав зустрічаються у сучасних умовах?
107.
Які розрізняють види міжнародних організацій?
108.
Яка особливість міжнародних міжурядових організацій?
109.
Які міжнародні організації є суб’єктами міжнародного права?
110.
Що таке колонія?
111.
Які існують види колонізацій?
112.
Що таке протекторат?
113.
Що означає галузева правосуб’єктність?
114.
Що таке спеціальна правосуб’єктність?
115.
Що є територією у міжнародному праві?
116.
Що розуміють під правовим режимом території?
117.
Які виділяють види територій?
118.
Що таке територія зі змішаним режимом?
119.
Що таке територія з особливим міжнародним режимом?
120.
Що відноситься до сухопутної території держави?
121.
Що відноситься до водної території держави?
122.
Що таке повітряна територія держави?
123.
Що таке острів?
124.
Що таке анклав?
125.
Що таке напіванклав?
126.
Яку максимальну ширину власного територіального моря може
встановлювати держава?
127.
Які існують види постійного нейтралітету?
128.
Яким чином закріплений гарантований нейтралітет?
129.
Яким чином закріплений негарантований нейтралітет?
130.
Що таке цесія?
131.
Що таке плебісцит?
132.
Що означає поняття «кондомініум»?
133.
Що таке ад'юдикація?
134.
Що означає поняття «дебеляція»?
135.
Що означає поняття «орографічний кордон»?
136.
Які існують види встановлення кордону?
137.
У чому полягає редемаркація?
138.
Що означає поняття «делімітація»?
139.
У чому полягає демаркація?
140.
На які види діляться всі ріки за їх географічним і правовим
положенням?
141.
На які види діляться міжнародні ріки?
142.
Між якими країнами поділені секторальні полюси Арктики ?
143.
На яку відстань простягається вгору повітряний кордон держави?
144.
Що означає поняття «акреція»?

145.
Що входить до території Антарктиди?
146.
У якому випадку юрисдикція держави може поширюватися за
межами її кордонів?
147.
Який суверенітет поширюється на територіальне море?
148.
Що означає поняття «міжнародно-правова відповідальність» у
широкому розумінні?
149.
3 а вчинення яких злочинів Міжнародний кримінальний трибунал
з колишньої Югославії пред'явив три об'єднані обвинувачення (т.зв.
косівське, хорватське, боснійське) С. Мілошевичу?
150.
Які існують види відповідальності у міжнародному праві?
151.
Які є основні елементи міжнародного правопорушення?
152.
Які можна виділити три основні групи міжнародних злочинів?
153.
Хто є основним суб'єктом міжнародно-правової відповідальності
?
154.
Який найнебезпечніший злочин проти миру?
155.
Які обставини виключають міжнародну протиправність?
156.
Внаслідок чого у міжнародному праві виникає міжнародноправова відповідальність?
157.
Як називається форма відшкодування, коли державоюпорушницею відновлюється стан, що існував до скоєння міжнароднопротиправного діяння?
158.
Як називається форма відшкодування, коли держава-порушниця
відшкодовує шкоду, що обчислюється у фінансовому вираженні,
вимагаючи упущену вигоду?
159.
В
яких
випадках
держава
несе
міжнародно-правову
відповідальність за поведінку приватних осіб чи формувань?
160.
Що виключає настання міжнародно-правової відповідальності?
161.
Які підстави настання міжнародно-правової відповідальності?
162.
Які існують форми матеріальної відповідальності у міжнародному
праві?
163.
Які форми політичної відповідальності існують у міжнародному
праві?
164.
Що таке «санкції» у міжнародному праві?
165.
Які існують індивідуальні санкції у міжнародному праві?
166.
Які
обставини
звільняють
від
міжнародно-правової
відповідальності?
167.
Чи дозволені контрибуції у сучасному міжнародному праві?
168.
Що передбачає сатисфакція?
169.
Що передбачає реституція?
170.
Що таке «репресалії»?
171.
На підставі яких норм визначається кваліфікація діяння держави
як міжнародно-протиправного?
172.
Яким способом сучасне міжнародне право дозволяє вирішувати
міжнародні спори?
173.
Що є мирним засобом вирішення міжнародних спорів?

174.
Що належить до дипломатичних засобів урегулювання
міжнародних спорів?
175.
Що належить до правових (судових) засобів вирішення
міжнародних спорів?
176.
Що таке «добрі послуги» як засіб вирішення міжнародного
спору?
177.
Яким є звернення до Міжнародного Суду ООН як засобу
вирішення міжнародного спору в сучасному міжнародному праві?
178.
Які суб’єкти можуть бути сторонами у справах щодо
міжнародних спорів, які розглядаються Міжнародним Судом ООН?
179.
Які органи ООН мають право брати участь у вирішенні спорів?
180.
Що таке «превентивна дипломатія»?
181.
Який постійний орган в міжнародному праві покликаний
вирішувати міжнародні спори шляхом застосування судової
процедури?
182.
Що відноситься до компетенції Міжнародного Суду ООН?
183.
Які існують види нейтралітету в міжнародному праві?
184.
Що таке «міжнародна арбітражна процедура»?
185.
Що таке «міжнародна погоджувальна процедура»?
186.
Який міжнародно-правовий документ передбачає, що міжнародні
спори розв'язуються відповідно до принципу вільного вибору засобів
мирного вирішення спорів?
187.
Що таке «міжнародна судова процедура»?
188.
Що означає «посередництво»?
189.
Як називаються особи, між якими виник міжнародний спір?
190.
Як називаються держави, між якими існує міжнародна ситуація?
191. Який суб’єкт міжнародного права має право повідомляти Раду
Безпеки ООН про ситуації, які становити загрозу міжнародному миру
та безпеці?
192. Який суб’єкт міжнародного права має право повідомляти Раду
Безпеки ООН про спір, який становити загрозу міжнародному миру та
безпеці?
193. Яким міжнародним органам повідомляють про ситуації чи спори, які
становлять загрозу міжнародному миру та безпеці?
194. На якій стадії вирішення спору, що становить загрозу міжнародному
миру та безпеці, Рада Безпеки ООН може рекомендувати належні
процедури мирного урегулювання?
195. До якого міжнародного органу мають звернутися конфліктуючі
сторони у випадку вирішення спору, продовження якого може
загрожувати підтриманню міжнародного миру та безпеки, якщо ними
були використані різноманітні мирні засоби?
196.
Що належить до території з міжнародним режимом?
197.
До якого виду територій відноситься прилегла зона?
198.
До якого виду територій відносять космічний простір?
199.
До якого виду територій відносять глибоководне морське дно за

межами континентального шельфу?
200.
Що є ознакою територій зі змішаним режимом?
201.
Що відноситься до територій з особливим правовим режимом?
202.
Що відноситься до територій зі змішаним правовим режимом?
203.
Як розглядалася державна територія прихильниками об’єктної
теорії?
204.
Як розглядалася державна територія прихильниками теорії
міжнародної власності?
205.
Що розуміють під квазі територією держави?
206.
На які види поділяються кордони за своєю природою?
207.
Як називається процес визначення в договорі загального
напрямку проходження державного кордону?
208.
Як називається процес позначення лінії державного кордону на
місцевості?
209.
Як називається передача території однієї держави іншій за згодою
між ними?
210.
Як називається передача частини території однієї держави іншій
на підставі рішення судового органу?
211.
Як називається спільне володіння двох і більше держав
визначеною територією, на яку поширюється їхній суверенітет?
212.
Який з наведених способів придбання державної території є
неправомірним згідно норм міжнародного права?
213.
Як встановлюються кордони на судноплавних ріках?
214.
До якого виду відноситься ріка Дунай?
215.
В чому полягає функціональний критерій, необхідний для
визнання ріки в якості міжнародної?
216.
Яку ширину має територіальне море?
217.
Якої ширини може встановлюватися прилегла зона?
218.
Що складають водну територію держави?
219.
В чому полягає гарантований нейтралітет держави?
220.
Що означає редемаркація державного кордону?
221.
Що являє собою демілітаризована територія?
222.
Якою зоною оголошена Антарктика?
223.
Що означає термін «анексія»?
224.
Що відноситься до відносної квазі державної території?
225.
З чого складається територія Антарктики?
226.
Якою є територія, на якій розміщене дипломатичне
представництво акредитуючої держави?
227.
Що означає поняття «плебісцит»?
228.
Що розуміється під поняттям «населення держави» в
міжнародному праві?
229.
Що означає поняття «філіація»?
230.
Що означає поняття «оптація»?
231.
Що означає поняття «трансферт»?
232.
Який принцип передбачає, що дитина отримує громадянство

держави, на території якої вона народилася?
233.
Як називається відновлення громадянства особи, яка його раніше
втратила або вийшла з нього?
234.
Як називається особа, що знаходиться на території конкретної
держави, що не має доказів приналежності до громадянства якоїнебудь держави взагалі?
235.
Згідно з яким принципом громадянство надається залежно від
громадянства батьків і незалежно від місця народження?
236.
Які особи не приймаються до громадянства України?
237.
Яка форма припинення громадянства заборонена в міжнародному
праві?
238.
Який характер має громадянство Європейського Союзу?
239.
Як називається прийом (прийняття) у громадянство іноземця за
його заявою?
240.
Який вид правових режимів передбачає надання іноземцям прав,
якими користуються громадяни цієї держави?
241.
Який вид правових режимів передбачає надання іноземцям
особливих прав, встановлених національним законодавством або
міжнародним договором?
242.
Який вид правових режимів передбачає надання іноземцям громадянам іншої держави таких прав, якими користуються на
території даної держави громадяни будь-якої третьої держави?
243.
В якому випадку особі може бути відмовлено у виході з
громадянства України?
244.
До якого виду набуття громадянства варто також віднести
дарування громадянства?
245.
На основі якого принципу надаються права та свободи іноземцям
згідно з приписами більшості міжнародних договорів?
246.
Які особи вважаються абсолютними апатридами?
247.
Що означає режим найбільшого сприяння, який встановлюється
для біженців?
248.
Що означає національний режим, який встановлюється для
біженців?
249.
Що означає режим, що надається громадянам країни звичайного
місця проживання біженців?
250.
Що означає якомога більш сприятливий режим, що
встановлюється для біженців?
251.
Що є ознакою інституту громадянства?
252.
Що означає термін «патрид»?
253.
Що означає термін «апатрид»?
254.
Що означає термін «біпатрид»?
255.
Що таке право міжнародних договорів?
256.
Хто є суб’єктами права міжнародних договорів?
257.
Хто з наведених суб’єктів міжнародних відносин володіє
універсальною договірною правоздатністю?

258.
Хто з наведених суб’єктів міжнародних відносин володіє
обмеженою договірною правоздатністю?
259.
Що таке «декларація»?
260.
Що таке «договір»?
261.
Що таке «конвенція»?
262.
Що таке «конкордат»?
263.
Що таке «modus vivendi»?
264.
Що таке «картель»?
265.
Що таке «modus procedendi»?
266.
Що таке «комюніке»?
267.
Що таке «протокол»?
268.
Хто є сторонами в міжнародному договорі?
269.
Хто є «учасником переговорів» у процесі укладення
міжнародного договору?
270.
Що означає «учасник договору»?
271.
Що таке «нотифікація»?
272.
Що означає «протест» у міжнародному договірному праві?
273. Що означає «самовиконуваний договір міжнародного права»?
274.
Як називається договір, вступ або приєднання до якого нових
учасників не допускається самим договором або таке неможливо в силу
специфічної природи такого договору?
275.
Як називається договір, учасниками якого можуть бути будь-які
держави без жодних обмежень?
276.
У якій формі укладається міжнародний договір?
277.
Як приймається текст міжнародного договору на міжнародній
конференції відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних
договорів 1969 р.?
278.
З якого моменту ратифікаційні грамоти, документи про
прийняття, затвердження або приєднання означають згоду держави на
обов'язковість для неї договору?
279.
Якими мовами здійснюється укладення двосторонніх договорів?
280.
Якими мовами здійснюється укладення багатосторонніх
договорів?
281.
Як називаються мови, якими ведеться дискусія в головних
органах конференції або організації, укладаються або публікуються
офіційні документи (протоколи, рішення, заключні акти і т. ін.)?
282.
Як називаються мови, що використовуються для обговорення
питань у робочому допоміжному органі конференції або організації чи
при розробці тексту документів у них?
283.
Які
мови
у
рамках
ООН
використовуються як офіційні?
284.
Які
мови
у
рамках
ООН
використовуються як робочі?
285.
Що таке «ратифікаційна грамота»?
286.
Як називається процес, згідно з яким надається згода

уповноваженим органом законодавчої влади на обов'язковість
міжнародного документа, який з моменту затвердження набирає
юридичну силу та становить частину національного законодавства?
287.
Як називається процес, згідно з яким надається згода
уповноваженим органом законодавчої влади на обов'язковість
міжнародного договору, який з моменту затвердження набирає
юридичну силу та становить частину національного законодавства?
288.
Як називається документ, що підтверджує ратифікацію
міжнародного договору відповідним органом держави?
289. Якому органу державної влади України мають подаватися пропозиції
щодо укладення міжнародного договору від імені України, Уряду
України?
290. Якому органу державної влади України мають подаватися пропозиції
щодо укладення міжнародного договору від імені України чи Уряду
України?
291. Який орган державної влади України приймає рішення про
проведення переговорів і про підписання міжнародних договорів
України, які укладаються від імені України?
292. Який орган державної влади України приймає рішення про
проведення переговорів і про підписання міжнародних договорів
України, які укладаються від імені Уряду України?
293. Який орган державної влади України має право вести переговори
щодо укладення міжнародного договору без спеціальних повноважень?
294. Який орган державної влади України має право вести переговори
щодо укладення міжнародного договору без спеціальних повноважень?
295. Який орган державної влади України має право підписання
міжнародного договору без спеціальних повноважень?
296. Який орган державної влади України має право підписання
міжнародного договору без спеціальних повноважень?
297. Який орган державної влади України має право підписання
міжнародного договору без спеціальних повноважень?
298. Який орган державної влади України підписує ратифікаційну
грамоту?
299. Який орган державної влади України засвідчує підписом
ратифікаційну грамоту?
300. Який орган державної влади України здійснює реєстрацію чинних
міжнародних договорів України?
301.
Який орган державної влади України здійснює функції
депозитарію багатосторонніх міжнародних договорів, якщо відповідно
до умов цих договорів такі функції покладені на Україну?
302.
Де зберігаються оригінали міжнародних договорів України або у
відповідних випадках їх завірені належним чином копії та офіційні
переклади?
303.
Які складові елементи можуть входити до структури
міжнародного договору?

304.
В якій частині міжнародного договору викладаються умови
набуття договором чинності та припинення його дії, мова, на якій
укладено договір, місце та порядок зберігання його автентичних
примірників?
305.
Як називається офіційний текст міжнародного договору,
підписаний уповноваженими на те представниками і скріплений
печатками відповідних держав?
306.
У яких формах може проходити підготовка тесту міжнародного
договору?
307.
Хто може бути депозитарієм міжнародного договору?
308.
Який зміст принципу «pacta sunt servanda»?
309.
Що означає «неухильне дотримання міжнародного договору»?
310.
З якого моменту ратифікаційні грамоти, документи про
прийняття, затвердження або приєднання означають згоду держави на
обов'язковість для неї договору?
311.
Яка сфера дії Віденської конвенції про право міжнародних
договорів 1969 р.?
312.
Які є винятки, коли держава не може формулювати застереження
до договору відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних
договорів 1969 р.?
313.
Які є винятки, коли держава не може формулювати застереження
до договору відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних
договорів 1969 р.?
314.
Які юридичні наслідки застережень і заперечень проти
застережень щодо інших учасників міжнародного договору відповідно
до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.?
315.
Які є умови зняття застережень, якщо договором не передбачено
інше, згідно Віденської конвенції про право міжнародних договорів
1969 р.?
316.
На основі чого може оспорюватись дійсність договору?
317.
За яких умов відповідно до Віденської конвенції про право
міжнародних договорів 1969 р. держава має право посилатись на
помилку як на підставу недійсності її згоди на обов'язковість договору?
318.
За яких умов відповідно до Віденської конвенції про право
міжнародних договорів 1969 р. держава має право посилатись на
помилку як на підставу недійсності її згоди на обов'язковість договору?
319.
Коли відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних
договорів 1969 р. можуть мати місце припинення договору або вихід з
нього учасника?
320.
Коли два або більше учасників багатостороннього договору
можуть укласти угоду про тимчасове зупинення дії положень договору
тільки у відносинах між собою?
321.
Коли два або більше учасників багатостороннього договору
можуть укласти угоду про тимчасове зупинення дії положень договору
тільки у відносинах між собою?

322.
Коли два або більше учасників багатостороннього договору
можуть укласти угоду про тимчасове зупинення дії положень договору
тільки у відносинах між собою?
323.
Кому відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних
договорів 1969 р. надсилається оповіщення або повідомлення, зроблене
будь-якою державою якщо немає депозитарію?
324.
Що означає термін «депозитарій»?
325.
Кому відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних
договорів 1969 р. надсилається оповіщення або повідомлення, зроблене
будь-якою державою?
326.
Що відноситься до функцій депозитарію відповідно до Віденської
конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.?
327.
Що відноситься до функцій депозитарію відповідно до Віденської
конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.?
328.
Який існує обов'язок держав у період зупинення дії міжнародного
договору, згідно Віденської конвенції про право міжнародних
договорів 1969 р.?
329.
Яка сфера дії Віденської конвенції про право договорів між
державами і міжнародними організаціями 1986 року?
330.
Яка сфера дії Віденської конвенції про право договорів між
державами і міжнародними організаціями 1986 року?
331.
Яка сфера дії Віденської конвенції про право договорів між
державами і міжнародними організаціями 1986 року?
332.
Як називається міжнародна угода, укладена між державами в
письмовій формі і регульована міжнародним правом, незалежно від
того, чи викладена така угода в одному документі, двох чи кількох
зв'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретного
найменування?
333.
Як називається міжнародний акт, за допомогою якого держава
виражає, в міжнародному плані, свою згоду на обов'язковість для неї
договору?
334.
Як називається міжнародний акт, за допомогою якого держава
виражає, в міжнародному плані, свою згоду на обов'язковість для неї
договору?
335.
Як називається міжнародний акт, за допомогою якого держава
виражає, в міжнародному плані, свою згоду на обов'язковість для неї
договору?
336.
Що таке конкордат?
337.
Що таке «джентльменська угода»?
338.
Згідно Віденської конвенції 1969 р., як називається держава, яка
погодилась на обов'язковість для неї договору, незалежно від того, чи
набрав договір чинності чи ні?
339.
Згідно Віденської конвенції 1969 р., як називається держава, яка
погодилась на обов'язковість для неї договору і для якої договір є
чинним?

340.
Як називається держава, яка не є учасником договору?
341.
Як може бути виражена згода міжнародної організації на
обов'язковість для неї договору?
342.
Що означає підписання тексту міжнародного договору ad
referendum?
343.
В чому полягає застереження до міжнародного договору?
344.
Коли можлива денонсація міжнародного договору?
345.
Що таке ратифікація?
346.
Що таке скасування міжнародного договору?
347.
Що означає термін «новація»?
348.
У якому випадку можливе приєднання до договору?
349.
Як називається процедура, за допомогою якої прийнятий текст
договору оголошується остаточним?
350.
Що таке денонсація?
351.
Як називається галузь міжнародного публічного права, що
складається з норм і принципів, які визначають порядок здійснення
відносин між державами та міжнародними організаціями, правове
становище і порядок діяльності органів зовнішніх зносин та їх
посадових осіб, а також встановлюють привілеї та імунітети
представників держав і міжнародних міжурядових організацій?
352.
Які підгалузі включає система права зовнішніх зносин як галузі
міжнародного публічного права?
353.
Які органи відносять до постійних зарубіжних органів зовнішніх
зносин?
354.
Які органи відносять до тимчасових зарубіжних органів
зовнішніх зносин?
355.
Як називається право приймати дипломатичних представників
інших держав?
356.
Що таке дипломатичне представництво?
357.
Як називається орган акредитуючої держави, утворений на
території держави перебування для підтримки дипломатичних відносин
між ними?
358.
У результаті чого відбувається встановлення дипломатичних
відносин?
359.
Як називається виконання дипломатичних функцій послами,
призначеними за сумісництвом?
360.
Що таке «нунціатура»?
361.
Що таке «інтернунцій»?
362.
Хто є членами дипломатичного персоналу?
363.
Що таке дипломатичний ранг?
364.
Що таке дипломатичний корпус у широкому розумінні?
365.
Хто очолює дипломатичний корпус?
366.
Що означає агреман?
367.
Як називається документ, після вручення якого глава
дипломатичного представництва приступає до виконання своїх

обов’язків?
368.
Що таке вірча грамота?
369.
Що може бути підставою припинення повноважень голови
дипломатичного представництва?
370.
Як називається документ, що підтверджує припинення
повноважень голови дипломатичного представництва?
371.
Що таке відклична грамота?
372.
Якими функціями володіє дипломатичне представництво?
373.
Без дозволу якої особи представники влади держави перебування
не можуть входити у приміщення дипломатичного представництва?
374.
За яких умов може бути розпакована дипломатична пошта?
375.
Який обсяг привілеїв та імунітетів домашніх працівників
дипломатичного
й
адміністративно-технічного
персоналу
представництва?
376.
Чи користуються члени родини дипломатичного агента
дипломатичними привілеями та імунітетами?
377.
В
чому
виявляється
особиста
недоторканість
особи
дипломатичного агента?
378.
Що означає абсолютний імунітет дипломатичного агента від
кримінальної юрисдикції держави перебування?
379.
Що означає термін «persona non grata»?
380.
Що є підставою для оголошення дипломатичного агента або
членів його сім’ї небажаною особою («persona non grata»)?
381.
Хто виконує функції глави дипломатичного представництва за
його відсутності?
382.
Як називається установа, яка входить до системи органів
зовнішніх зносин держави і представляє її на визначеній угодою
території держави перебування, здійснюючи на ній захист прав та
інтересів своєї держави, її громадян і юридичних осіб?
383.
Які існують класи глав консульських установ?
384.
Що таке консульська екзекватура?
385.
Хто є почесним консулом?
386.
З якого моменту консул приступає до виконання своїх
обов’язків?
387.
Чи може влада держави перебування заходити в консульські
приміщення?
388.
Що таке спеціальна місія?
389.
Хто з посадових осіб «ех oficio» здійснюють зовнішні зносини
держави?
390.
Що відноситься до представництва першого вищого класу?
391.
Хто очолює посольство?
392.
Які повноваження Верховної Ради України у галузі зовнішніх
зносин?
393.
Що слід розуміти під поняттям «спеціальна місія»?
394.
За чиєю згодою відбувається завершення діяльності спеціальної

місії?
395.
Що таке міжнародна організація?
396.
Які учасники міжнародних відносин володіють найбільшим
обсягом міжнародної правосуб'єктності?
397.
Хто може стати членом ООН?
398.
На засіданні якого органу може відбуватися перегляд Статуту
ООН?
399.
Як можна класифікувати членів Ради Безпеки ООН?
400.
Який орган ООН покликаний створювати умови стабільності і
благополуччя, необхідні для мирних і дружних умов співіснування
націй?
401.
На які види поділяються міжнародні організації за порядком
прийняття нових членів?
402.
З якої кількості членів складається Міжнародний Суд ООН?
403.
Які міжнародні нормативно-правові документи, які приймаються
в рамках ЄС, мають обов'язкову юридичну силу?
404.
Які міжнародні нормативно-правові акти приймають в рамках
Ради Європи?
405.
З якої кількості членів складається Рада Безпеки ООН?
406.
Яка кількість постійних членів Ради Безпеки ООН?
407.
На який строк призначається Г енеральний Секретар ООН ?
408.
Який орган призначає Генерального Секретаря ООН?
409.
Які функції та повноваження належать Генеральній Асамблеї
ООН?
410.
Що відноситься згідно Статуту ООН до повноважень Г
енеральної Асамблеї ООН?
411.
Яка міжнародна організація була створена і діє без Статуту?
412.
На який орган згідно Статуту ООН покладено головну
відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки?
413.
Який орган відповідно до Статуту ООН здійснює повноваження
щодо здійснення досліджень із міжнародних питань у галузі економіки,
соціуму, культури, освіти, охорони здоров’я та подібних питань?
414.
Яка кількість держав входить до складу Генеральної Асамблеї
ООН?
415.
Яка мета Ради Європи?
416.
Органом якої міжнародної організації є Європейський суд з прав
людини?
417.
Який вищий орган НАТО?
418.
З чого складаються установчі документи Організації з безпеки та
співробітництва в Європі (ОБСЄ)?
419.
Що відноситься до первинного права ЄС?
420.
Що означає принцип верховенства права ЄС?
421.
Що є об’єктом міжнародного гуманітарного права?
422.
Хто може бути сторонами в міжнародному збройному конфлікті?
423.
Як називається особливий спосіб оголошення війни, категорична

вимога, яка не допускає ніяких подальших спорів і заперечень, уряду
однієї держави, котрий пред'являє її уряду іншої держави під загрозою,
що у разі невиконання цієї вимоги до певного терміну уряд, що її
заявляє, вживе певних заходів?
424.
Які правові наслідки ведення війни без оголошення у
встановленій міжнародним правом формі?
425.
Що означає у міжнародному гуманітарному праві термін «сasus
Ьеііі»?
426.
В якій формі відповідно до міжнародного права не здійснюється
оголошення війни?
427.
Що означає «театр війни»?
428.
Як називається у міжнародному гуманітарному праві територія
воюючих сторін, відкрите море і повітряний простір над ним, у межах
яких фактично ведуться воєнні дії?
429.
Які категорії осіб згідно норм міжнародного гуманітарного права
відносять до учасників збройного конфлікту?
430.
Які категорії осіб згідно норм міжнародного гуманітарного права
відносять до комбатантів?
431.
Хто згідно норм міжнародного гуманітарного права визначається
комбатантами?
432.
Хто згідно норм міжнародного гуманітарного права відноситься
до категорії «некомбатантів»?
433.
Хто відноситься до категорії лазутчиків згідно норм
міжнародного гуманітарного права?
434.
Хто відноситься до категорії парламентера згідно норм
міжнародного гуманітарного права?
435.
Хто згідно норм міжнародного гуманітарного права відноситься
до категорії військових шпигунів?
436.
Яким принципом міжнародного гуманітарного права мають
керуватися воюючі сторони щодо методів ведення війни?
437.
Чи можливе використання ядерної зброї згідно норм
міжнародного гуманітарного права?
438.
Як називається система дій військово-морських сил і авіації, що
перешкоджають доступу з моря до портів і берегів противника і
виходові з цих портів і берегів у море?
439.
Які існують форми припинення військових дій?
440.
Що необхідно згідно норм міжнародного гуманітарного права для
юридичного припинення стану війни між воюючими сторонами?
441.
Що означає загальне перемир'я згідно норм міжнародного
гуманітарного права?
442.
Як називається припинення воєнних дій на умовах,
продиктованих переможцем?
443.
Що згідно норм міжнародного права потрібно розуміти під
нейтралітетом?
444.
Що таке воєнна окупація?

445.
Що згідно норм міжнародного права може бути віднесено до
хімічної зброї?
446.
Які обов’язки покладено на держави згідно Конвенції про
заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної
зброї та про її знищення 1993 р.?
447.
Чи дозволено застосування ядерної зброї в міжнародному праві?
448.
Які відповідно до міжнародного гуманітарного права заборонені
методи ведення війни?
449.
За якої умови морська блокада визнається законною згідно норм
міжнародного гуманітарного права?
450.
До чого відповідно з положеннями Додаткового протоколу до
Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту
жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру, не можуть бути
примушені цивільні особи з причин, пов'язаних з конфліктом?
451.
З якого моменту Женевська конвенція про поводження з
військовополоненими застосовується до військовополонених осіб 1949
року?
452.
Що передбачає «застереження Мартенса»?
453.
Які правові наслідки можуть виникати у зв'язку з оголошенням
війни:
454.
Для яких категорій осіб не настають права та обов'язки
військовополонених?
455.
Які правові наслідки можуть виникати у зв'язку із завершенням
війни?
456.
Що відноситься до внутрішніх морських вод?
457.
В якому випадку затоки вважаються внутрішніми водами?
458.
Що означає термін «міжнародні канали»?
459.
Як називається у міжнародному морському праві прилягаючий
морський пояс, на який поширюється суверенітет прибережної держави
за межами її сухопутної території та внутрішніх вод?
460.
Яка відповідно до норм міжнародного права має бути ширина
територіального моря?
461.
Яку ширину прилеглої зони має право встановлювати
прибережна держава?
462.
Як називається пояс морських вод прилеглий до територіального
моря, в межах якого прибережна держава має право здійснювати
контроль з метою недопущення порушень певних правил?
463.
На якій віддалі від берега може розташовуватись прилегла зона?
464.
Як називається район, що знаходиться за межами територіального
моря та прилягає до нього, шириною не більше 200 морських миль, що
відраховуються від вихідних ліній, від яких відміряється ширина
територіального моря?
465.
Яка згідно норм міжнародного морського права має бути ширина.
виключної економічної зони?
466.
Як називається морське дно та надра підводних районів, що

простягаються за межі територіального моря на всьому протязі
природного продовження його сухопутної території до зовнішньої межі
підводної окраїни материка або на відстань 200 морських миль від
вихідних ліній, від яких відраховується ширина територіального моря?
467.
Який водний простір відноситься до внутрішніх вод прибережної
держави?
468.
Які межі юрисдикції прибережної держави щодо іноземних
суден, що перебувають у порту, встановлені у міжнародному
морському праві?
469.
Відносно чого прибережна держава в межах її виключної
економічної зони отримує юрисдикцію?
470.
Відносно чого прибережна держава в межах її виключної
економічної зони отримує юрисдикцію?
471.
Якими правами чи свободами володіють іноземні держави у
виключній економічній зоні?
472.
Яке положення розкриває зміст свободи риболовства у
відкритому морі?
473.
Яке положення розкриває зміст свободи риболовства у
відкритому морі?
474.
Яке положення розкриває зміст права мирного проходу через
територіальні води в міжнародному морському праві?
475.
Яке положення розкриває зміст права мирного проходу через
територіальні води в міжнародному морському праві?
476.
Які дії згідно норм міжнародного морського права заборонені
іноземним суднам під час мирного проходження територіального моря?
477.
Що згідно норм міжнародного морського права заборонено для
іноземних суден, які здійснюють мирний прохід через територіальні
води?
478.
Що згідно норм міжнародного морського права заборонено для
іноземних суден, які здійснюють мирний прохід через територіальні
води?
479.
Під чиєю юрисдикцією знаходиться повітряне судно в
повітряному просторі іноземної держави?
480.
Як можна класифікувати міжнародні польоти?
481.
На підставі чого повітряне судно здійснює політ над територією
іншої держави?
482.
Який орган здійснює державний нагляд за забезпеченням безпеки
авіації?
483.
Хто здійснює екстериторіальну юрисдикцію щодо повітряного
судна під час польоту в міжнародному повітряному просторі?
484.
Які встановлено зобов’язання держав у Токійській конвенції про
злочини та інші акти, що здійснюються на борті повітряного
транспорту 1963 року?
485.
Який принцип щодо незнаного захоплення повітряних суден
передбачений у Гаазькій конвенції про боротьбу з незаконним

захопленням повітряних суден 1970 року?
486.
Яка держава згідно Гаазької конвенції про боротьбу з незаконним
захопленням повітряних суден 1970 року може встановлювати свою
юрисдикцію у разі незаконного захоплення судна?
487.
Який орган входить до організаційної структури ІКАО?
488.
Які принципи міжнародного повітряного права відносять до
галузевих?
489.
Які права закріплює принцип повного та виключного
суверенітету держав над своїм повітряним простором?
490.
Які права визначає принцип свободи польотів у міжнародному
повітряному просторі?
491.
Які «свободи повітря» використовуються в залежності від обсягів
комерційної діяльності?
492.
Як називається галузь міжнародного права, що регулює
відносини між його суб’єктами у зв’язку з їх діяльністю з дослідження
та використання космічного простору, включаючи небесні тіла, а також
визначає права і обов’язки учасників космічної діяльності?
493.
На які держави поширюється дія норм міжнародного космічного
права?
494.
Що прийнято розуміти в міжнародному космічному праві під
поняттям «космічні об'єкти»?
495.
Що таке «космічне сміття»?
496.
Які існують види космічних об’єктів?
497.
У яких цілях може використовуватись космос згідно норм
міжнародного космічного права?
498.
Яким принципом згідно норм міжнародного космічного права
керуються при дослідженні космосу?
499.
Як визначається згідно норм міжнародного космічного права
поняття «космонавт»?
500.
Чи дозволяється відповідно до Угоди про діяльність держав на
Місяці та інших небесних тілах використання воєнного персоналу на
Місяці?
501.
Чи може бути космос об’єктом державного привласнення?
502.
Що відповідно до Конвенції про реєстрацію об’єктів, що
запускаються в космічний простір включається до поняття «космічний
об’єкт»?
503.
В чиїх інтересах відповідно до Договору про космос здійснюється
дослідження і використання космічного простору, включаючи Місяць
та інші небесні тіла?
504.
Чи підлягає відповідно до Договору про космос космічний
простір, включаючи Місяць та інші небесні тіла, національному
присвоєнню?
505.
Який статус космічного простору визначений у нормах
міжнародного космічного права?
506.
З яким видом зброї відповідно до Договору про космос держави-

учасниці Договору зобов’язуються не виводити об’єкти на орбіту
навколо Землі?
507.
Як визначено статус космонавтів відповідно до Договору про
космос?
508.
Яким чином відповідно до Конвенції про реєстрацію об’єктів, що
запускаються в космічний простір, запускаюча держава реєструє
космічний об’єкт, що запускається на орбіту навколо Землі або далі в
космічний простір?
509.
Кого запускаюча держава у разі створення реєстру космічних
об’єктів інформує відповідно до Конвенції про реєстрацію об’єктів, що
запускаються в космічний простір?
510.
На основі чого відповідно до Договору про космос всі станції,
установки, обладнання і космічні кораблі на Місяці та інших небесних
тілах відкриті для представників інших держав-учасниць цього
Договору?
511.
У яких цілях відповідно до Угоди про діяльність держав на
Місяці та інших небесних тілах державами використовується Місяць?
512.
Яку відповідальність за спричинення шкоди передбачено в
міжнародному космічному праві, якщо запуск космічного об'єкту
здійснили спільно дві або більше держав?
513.
Протягом якого терміну може бути пред’явлена претензія про
компенсацію за шкоду запускаючій державі?
514.
Які положення згідно юрисдикції і контролю щодо космонавтів
передбачені в міжнародному космічному праві?
515.
Що не відноситься до шкоди, яка завдана космічними об’єктами?
516.
Що таке космічний простір?
517.
Який міжнародно-правовий акт відноситься до актів
міжнародного космічного права?
518.
Що розуміють під міжнародним космічним правом?
519.
Який основний принцип правового режиму космічного простору
та небесних тіл?
520.
В чому полягає часткова демілітаризація космічного простору?
521.
Який статус має Місяць та інші небесні тіла?
522.
Що являють собою космічні об’єкти?
523.
Що являють собою небесні тіла?
524.
Що являють собою об’єкти міжнародного космічного права?
525.
Яке положення відноситься до прав держав у зв'язку з їх
космічною діяльністю?
526.
Яке положення відноситься до обов’язків держав у зв'язку з їх
космічною діяльністю?
527.
Хто несе відповідальність за діяльність міжнародної організації в
космічному просторі?
528.
Який міжнародно-правовий акт вперше закріпив основні засади
міжнародного космічного права?
529.
В якому випадку держава несе абсолютну відповідальність за

шкоду заподіяну випущеним нею космічним об’єктом?
530.
Як відбувається врегулювання претензій про компенсацію шкоди,
завданої космічним об’єктом, якщо не вдалося досягнути
домовленостей дипломатичними шляхами?
531.
Як має здійснюватися дослідження і використання космічного
простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла?
532.
Що слід розуміти під поняттям «міжнародні злочини»?
533.
Що є злочинами проти миру?
534.
Що розкриває зміст поняття «планування агресивної війни»?
535.
Що означає згідно норм міжнародного права вторгнення чи напад
збройних сил держави на території іншої держави, чи будь-яка
військова окупація, який би тимчасовий характер вона не носила, що є
результатом такого вторгнення чи нападу, чи будь -яка анексія з
застосуванням сили на території іншої держави чи її частини?
536.
В якому міжнародно-правовому акті міститься визначення актів
агресії?
537.
Який злочин можна віднести до категорії міжнародних злочинів?
538.
Який злочин можна віднести до злочину міжнародного
характеру?
539.
Що згідно норм міжнародного права потрібно розуміти під
поняттям «геноцид»?
540.
Які дії не можна кваліфікувати як піратство?
541.
Що розуміється під геноцидом відповідно до Конвенції про
попередження злочину геноциду і покарання за нього 1948 р.?
542.
Що означає апартеїд як різновид злочинів проти людства?
543.
Що означає арешт, затримка чи викрадення людей державою чи
політичною організацією, чи з їхнього дозволу, за їхньою підтримкою
чи з їхньої згоди, при наступній відмові визнати таке позбавлення волі
чи повідомити про долю чи місцезнаходження цих людей з метою
позбавлення їх захисту з боку закону протягом тривалого періоду часу?
544.
Які злочини згідно Статуту Нюрнберзького військового
трибуналу віднесено до категорії військових злочинів?
545.
Які злочини Статут Нюрнберзького трибуналу відніс до категорії
злочинів проти людяності?
546.
Які додаткові склади злочинів було включено Статутами
трибуналів для Югославії і Руанди до категорії злочинів проти
людяності?
547.
Які злочини Римський статут Міжнародного кримінального суду
відносить до категорії злочинів проти людяності?
548.
Що є злочином, який є проявом міжнародного тероризму?
549.
Що є злочинами, які посягають на свободу людини?
550.
Які злочини міжнародного характеру посягають на суспільну, у
тому числі й економічну безпеку?
551.
Які злочини міжнародного характеру посягають на здоров'я
населення і суспільну мораль?

552.
Які злочини можна віднести до злочинів міжнародного характеру,
що завдають шкоди економічному розвиткові держав?
553.
Які особи користуються міжнародним захистом згідно Конвенції
про запобігання і покарання злочинів проти осіб, що користуються
міжнародним захистом 1973 р.?
554.
Які діяння визнаються карними згідно Конвенції про фізичний
захист ядерного матеріалу 1980 р.?
555.
Яким судном може відбуватися захоплення піратського судна чи
піратського літального апарату?
556.
Які діяння визначаються караними злочинами згідно Конвенції
про боротьбу з торгівлею людьми й експлуатацією проституції третіми
особами 1950 р.?
557.
Які зобов’язання щодо держав-учасниць передбачено у
Європейській конвенції про контроль за придбанням і збереженням
вогнепальної зброї приватними особами 1978 р.?
558.
Що є доходами відповідно до Конвенції Ради Європи про
відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів від злочинної
діяльності 1990 р.?
559.
Які дії визначено злочинними згідно Конвенції Ради Європи про
відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів від злочинної
діяльності 1990 р.?
560.
В
якому
міжнародно-правовому
акті
передбачено
відповідальність за злочини, вчинені на континентальному шельфі?
561.
Об’єктом якого злочину є безпека природи як середовища
проживання людини, забруднення навколишнього середовища, що має
невідворотні наслідки, як для природи, так і для існування людини?
562.
Що означає екстрадиція?
563.
На підставі яких правових норм здійснюється видача осіб
(екстрадиція)?
564.
Що слід розуміти під поняттям «видача осіб» згідно норм
міжнародного кримінального права?
565.
Які особи згідно з міжнародним правом підлягають видачі?
566.
Які злочини можна віднести до категорії міжнародних злочинів?
567.
Що означає поняття «міжнародний тероризм»?
568.
Яка основна ціль Інтерполу?
569.
Які види розшуку використовуються у практиці Інтерполу?
570.
До чого зобов’язує органи національної поліції «червоний
циркуляр», отриманий від Генерального секретаріату Інтерполу?
571.
До чого зобов’язує органи національної поліції «зелений
циркуляр», отриманий від Генерального секретаріату Інтерполу?
572.
У якому випадку Генеральним секретарем Інтерполу видається
«синій циркуляр»?
573.
Які в міжнародному кримінальному праві діють принципи
боротьби зі злочинністю?
574.
Що є предметом міжнародного поліцейського співробітництва?

575.
Які основні джерела процесуальних норм Нюрнберзького і
Токійського трибуналів?
576.
Чи передбачалось право на апеляцію в Статуті Нюрнберзького
трибуналу?
577.
Що не входить до предметної юрисдикції Міжнародного
кримінального трибуналу для колишньої Югославії?
578.
На яке коло осіб поширюється персональна юрисдикція
Міжнародних кримінальних трибуналів з колишньої Югославії та
Руанди?
579.
З діяльністю яких органів пов’язують виникнення та розвиток
міжнародного кримінального права?
580.
Що належить до міжнародного матеріального кримінального
права?
581.
Що належить до міжнародного кримінально-процесуального
права?
582.
Що закріплює міжнародне кримінально-виконавче право?
583.
В якому акті вперше була здійснена класифікація міжнародних
злочинів?
584.
Як називається постійний орган, уповноважений здійснювати
юрисдикцію щодо осіб, винних у вчиненні міжнародних злочинів?
585.
До якої групи міжнародних злочинів, згідно Статуту
Нюрнберзького трибуналу, відноситься безглузде руйнування міст та
сіл, не виправдані воєнною необхідністю?
586.
До якої групи міжнародних злочинів, згідно Статуту
Нюрнберзького трибуналу, відноситься планування, підготовка,
розв'язування або ведення агресивної війни?
587.
Яка ознака є характерною для міжнародних деліктів?
588.
Яка ознака є характерною для злочинів міжнародного характеру?
589.
Яка ознака є характерною для міжнародних злочинів?
590.
Що означає термін «агресія»?
591.
Що означає термін «апартеїд»?
592.
Що означає термін «геноцид»?
593.
До якої групи міжнародних правопорушень відносять незаконне
захоплення і використання ядерного матеріалу?
594.
Яка ознака є обов’язковою для кваліфікації діяння як військового
злочину?
595.
Яке міжнародне правопорушення відноситься до злочинів
міжнародного характеру?
596.
До
яких
міжнародних
правопорушень
відноситься
розповсюдження порнографічних видань та торгівля ними?
597.
Яка ознака притаманна злочинам міжнародного характеру?
598.
Який міжнародний судовий орган наділений комплементарною
юрисдикцією?
599.
Який міжнародний судовий орган був створений як постійно
діючий?

600.
Що означає комплементарна юрисдикція Міжнародного
кримінального суду?
601.
Якою є предметна юрисдикція Міжнародного кримінального
суду?
602.
Якою є предметна юрисдикція Міжнародного трибуналу для
колишньої Югославії?
603.
Яке положення характеризує кримінальну юрисдикцію
Міжнародного трибуналу для Руанди?
604.
Яка міжнародна організація має за мету переслідування
злочинців?
605.
Що не входить до складу Інтерполу?
606.
Як називається процесуальна дія, що полягає в передачі особи
державою, на території якої вона перебуває, іншій державі з метою
притягнення такої особи до кримінальної відповідальності або для
виконання обвинувального судового вироку?
607.
Яка особливість системи передачі осіб, які вчинили злочин, між
державами-членами Європейського Союзу?
608.
Чиказька конвенція 1944 року застосовується до?
609.
Міжнародні польоти поділяються на?
610.
Повітряне судно здійснює політ над територією іншої держави на
підставі?
611.
Державний нагляд за забезпеченням безпеки авіації здійснює?
612.
Порядок формування, зміни та правила використання повітряного
простору України забезпечується?
613.
Правовий режим повітряного простору України визначається?
614.
Під час здійснення повітряним судном польоту в міжнародному
повітряному просторі екстериторіальну юрисдикцію щодо нього
здійснює?
615.
Міжнародні польоти у повітряному просторі України
здійснюються на підставі?
616.
Токійська конвенція про злочини та інші акти, що здійснюються
на борті повітряного транспорту 1963 року встановлює зобов’язання
держав щодо?
617.
Гаазька конвенція про боротьбу з незаконним захопленням
повітряних суден 1970 року встановила?
618.
Згідно Гаазької конвенції про боротьбу з незаконним
захопленням повітряних суден 1970 року встановлювати свою
юрисдикцію може?
619.
Згідно Гаазької конвенції про боротьбу з незаконним
захопленням повітряних суден 1970 року встановлювати свою
юрисдикцію може?
620.
Згідно Гаазької конвенції про боротьбу з незаконним
захопленням повітряних суден 1970 року встановлювати свою
юрисдикцію може?
621.
Згідно Монреальської конвенції про боротьбу з актами проти

безпеки цивільної авіації 1971 року актом незаконного втручання є?
622.
Згідно Монреальської конвенції про боротьбу з актами проти
безпеки цивільної авіації 1971 року актом незаконного втручання є?
623.
Згідно Монреальської конвенції про боротьбу з актами проти
безпеки цивільної авіації 1971 року актом незаконного втручання є?
624.
Одним із основних завдань ІКАО є?
625.
Одним із основних завдань ІКАО є?
626.
Одним із основних завдань ІКАО є:
627.
Органом ІКАО є?
628.
Органом ІКАО є?
629.
Згідно Багатосторонньої угоди про комерційні права в
нерегулярному повітряному сполученні в Європі 1956 року до
нерегулярних польотів відносяться?
630.
Згідно Багатосторонньої угоди про комерційні права в
нерегулярному повітряному сполученні в Європі 1956 року до
нерегулярних польотів відносяться?
631.
До галузевих принципів міжнародного повітряного права
відносять?
632.
До галузевих принципів міжнародного повітряного права
відносять?
633.
До галузевих принципів міжнародного повітряного права
відносять?
634.
Принцип повного та виключного суверенітету держав над своїм
повітряним простором закріплює таке право держав?
635.
Принцип повного та виключного суверенітету держав над своїм
повітряним простором закріплює таке право держав?
636.
Принцип повного та виключного суверенітету держав над своїм
повітряним простором закріплює таке право держав?
637.
Принцип свободи польотів у міжнародному повітряному просторі
визначає таке право держав?
638.
Принцип свободи польотів у міжнародному повітряному просторі
визначає таке право держав?

639.
Принцип свободи польотів у міжнародному повітряному просторі
визначає таке право держав?
640.
Принцип забезпечення безпеки міжнародної цивільної авіації
встановлює таке зобов’язання держав як?
641.
Принцип забезпечення безпеки міжнародної цивільної авіації
встановлює таке зобов’язання держав як?
642.
Принцип забезпечення безпеки міжнародної цивільної авіації
встановлює таке зобов’язання держав як?
643.
В залежності від обсягів комерційної діяльності,
використовуються наступна «свобода повітря»?
644.
В залежності від обсягів комерційної діяльності,
використовуються наступна «свобода повітря»?
645.
В залежності від обсягів комерційної
діяльності, використовуються наступна «свобода
Міжнародні
повітря»?
одному із таких
646.
польоти в некомерційних цілях здійснюються
випадків?
У
647.
польоти в
випадків?
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.

некомерціиних цілях здійснюються у

Міжнародні
одному із таких

Міжнародно-правовий звичай виникає
внаслідок?
Міжнародно-правовий
звичай
виникає
внаслідок?
Міжнародне м’яке право складають?
Міжнародне м’яке право складають?
Міжнародне м’яке право складають?
До основних джерел міжнародного права відносять?
До основних джерел міжнародного права відносять?
До основних джерел міжнародного права відносять?
До основних джерел міжнародного права відносять?
До допоміжних джерел міжнародного права відносять?
До допоміжних джерел міжнародного права відносять?
До допоміжних джерел міжнародного права відносять?
До допоміжних джерел міжнародного права відносять?
До допоміжних джерел міжнародного права відносять?
До допоміжних джерел міжнародного права відносять?
Який із названих судів посилався на доктрину міжнародного права при
вирішенні спору?
664.
Який з наведених елементів складає міжнародний звичай?
665.
Які з наведених елементів складають міжнародний звичай?
666.
Opinio juris може виражатися у?
667.
Opinio juris може виражатися у?
668.
Opinio juris може виражатися у?

669.
Загальні принципи права, як джерело міжнародного права
вміщують?

670.
Загальні принципи права, як джерело міжнародного права
вміщують?
671.
Серед доктринальних джерел міжнародного права виділяють?
672.
Серед доктринальних джерел міжнародного права виділяють?
673.
Який із органів ООН займається питаннями кодифікації
міжнародного права?
674.
Який із органів ООН займається питаннями кодифікації
міжнародного права?
675.
Який із органів ООН займається питаннями кодифікації
міжнародного права?
676.
Функції Комісії міжнародного права щодо прогресивного
розвитку міжнародного права включають?
677.
Функції Комісії міжнародного права щодо прогресивного
розвитку міжнародного права включають?
678.
З метою кодифікації міжнародного права Комісія міжнародного
права уповноважена?
679.
З метою кодифікації міжнародного права Комісія міжнародного
права уповноважена?
680.
З метою кодифікації міжнародного права Комісія міжнародного
права уповноважена?
681.
До характерних ознак норм міжнародного звичаю відносять?
682.
До характерних ознак норм міжнародного звичаю відносять?
683.
До характерних ознак норм міжнародного звичаю відносять?
684.
Кодифікація міжнародного права здійснюється через прийняття?
685.
Кодифікація міжнародного права здійснюється через прийняття?
686.
До матеріальних джерел міжнародного права відносяться?
687.
До матеріальних джерел міжнародного права відносяться?
688.
До нематеріальних джерел міжнародного права відносять?
689.
До нематеріальних джерел міжнародного права відносять?
690.
До односторонніх актів, як джерел міжнародного права
відносяться?
691.
До односторонніх актів, як джерел міжнародного права
відносять?
692.
До односторонніх актів, як джерел міжнародного права
відносять?
693.
В яких морських водах здійснюється право мирного проходу?
694.
В яких морських водах здійснюється право мирного проходу?
695.
Мирний прохід повинен бути?
696.
Мирний прохід повинен бути?
697.
Мирний прохід має бути?
698.
Мирний прохід має бути?
699.
На якій віддалі від берега може розташовуватись прилегла зона?
700.
Хто встановлює ширину територіального моря держави?
701.
Яка ширина зон безпеки навколо штучних островів у виключній
економічній зоні?

702.
Які кораблі користуються повним імунітетом від юрисдикції у
відкритому морі, крім держави прапора?
703.
Які кораблі користуються повним імунітетом від юрисдикції у
відкритому морі, крім держави прапора?
704.
Військові судна неприбережних держав не можуть залишатись у
Чорному морі?
705.
Кому належать всі права на ресурси Району?
706.
Як називаються морські води, які складають невід’ємну частину
державної території прибережної держави, що перебувають під її
повним і виключним суверенітетом?
707.
Як називається морський простір шириною до 12 морських миль,
що входить до складу прибережної держави і знаходиться під її повним
суверенітетом з урахуванням загальноприйнятих норм міжнародного
права?
708.
Як називається водний простір моря, який прилягає до
зовнішнього кордону територіальних вод, який встановлюється для
контролю прибережної держави з метою запобігання порушення
відповідних правил в межах територіальних вод?
709.
Як називається водний простір, що прилягає до територіального
моря, полоса відкритого моря шириною до 200 миль, в якому тільки
прибережна держава має право встановлювати особливий правовий
режим?
710.
Як називається морський простір, що є продовженням морського
берегу під водою, зовнішній кордон підводного кінця материка не далі
350 миль від вихідних ліній?
711.
Яку назву має морський простір, який не входить ні в
територіальні води, ні в архіпелажні води будь-якої держави?
712.
Назвіть міжнародну протоку, яка з’єднує відкриті моря і має
значення світових водних шляхів, на які поширюється режим
відкритого моря?
713.
До внутрішніх морських вод відносяться (оберіть правильну
відповідь)?
714.
Кордони континентального шельфу у будь-якому разі не повинні
знаходитись на відстані більше, ніж?
715.
Як повинні прямувати у територіальному морі підводні
транспортні засоби?
716.
Як повинні прямувати у територіальному морі підводні
транспортні засоби?
717.
Військовий корабель має право проводити огляд у відкритому
морі іноземного судна, якщо?
718.
Хто може мати виключну економічну зону та континентальний
шельф?
719.
Кримінальна юрисдикція на борту іноземного судна є
обов’язковою, якщо?
720.
Кримінальна юрисдикція на борту іноземного судна є

обов’язковою, якщо?:
721.
У статті 2 Статуту ООН визначені?
722.
Основні принципи міжнародного права є?
723.
Основні принципи міжнародного права?
724.
Основні принципи міжнародного права мають?
725.
Який з цих принципів є одним із основних принципів
міжнародного права?
726.
Який з цих принципів є одним із основних принципів
міжнародного права?
727.
Який з цих принципів є основним принципом міжнародного
права?
728.
Який з цих принципів є основним принципом міжнародного
права?
729.
Який з цих принципів є основним принципом міжнародного
права?
730.
Відповідно до принципу незастосування сили або загрози силою,
кожна держава зобов’язана утримуватися у своїх міжнародних
відносинах від загрози силою або її застосування?
731.
Відповідно до принципу незастосування сили або загрози силою,
кожна держава зобов’язана утримуватися у своїх міжнародних
відносинах від загрози силою або її застосування?
732.
Відповідно до принципу незастосування сили або загрози силою,
кожна держава зобов’язана утримуватися у своїх міжнародних
відносинах від?
733.
Принцип незастосування сили або загрози силою, передбачений
Статутом ООН, не поширюється у випадку застосування сили?
734.
У тому випадку, якщо сторонам спору не вдасться досягнути
вирішення спору шляхом одного з мирних засобів, вони повинні
врегульовувати спір за допомогою?
735.
Кожна держава, виходячи з принципу невтручання, вправі
самостійно та незалежно від інших держав вирішувати справи?
736.
Верховенство державної влади всередині держави є?
737.
Незалежність держави у зовнішніх зносинах є?
738.
Відповідно до Декларації про принципи міжнародного права,
суверенна рівність держав не включає такий елемент?
739.
В силу принципу рівноправності і самовизначення народів,
формами здійснення права народу на самовизначення, передбаченими
Декларацією про принципи міжнародного права не виступають?
740.
Відповідно до Декларації про принципи міжнародного права всі
держави мають?
741.
Відповідно до Декларації про принципи міжнародного права
застосування сили, яке має своєю метою позбавити народи їх
національної самобутності, є?
742.
Як самостійний принцип, принцип територіальної цілісності
сформульований в?

743.
Як самостійний принцип, принцип непорушності кордонів
сформульований в?
744.
Відповідно до п. «с» ст.55 Статуту ООН, з метою створення умов
стабільності та благополуччя, необхідних для мирних і дружніх
відносин між державами ООН?
745.
Відповідно до п.4 ст.55 Конституції України, після використання
всіх національних засобів правового захисту, кожна людина вправі
звертатися за захистом своїх прав і свобод до?
746.
Відповідно до Декларації про принципи міжнародного права, в
силу принципу рівноправності і самовизначення народів, всі народи
мають право вільно без зовнішнього втручання?
747.
Відповідно до Декларації про принципи міжнародного права, в
силу принципу рівноправності і самовизначення народів, всі народи
мають право вільно без зовнішнього втручання?
748.
Відповідно до п.3 ст.2 Статуту ООН, всі члени ООН вирішують
свої міжнародні спори мирними засобами таким чином, щоб не
піддавати загрозі?
749.
Відповідно до п.6 ст.2 Статуту ООН, організація забезпечує, щоб
держави, які не є її членами, діяли у відповідності до принципів
діяльності ООН та її членів, оскільки це може виявитися необхідним
для?
750.
Відповідно до Декларації про принципи міжнародного права,
держави повинні виконувати зобов’язання прийняті не тільки у
відповідності до Статуту ООН, але і у відповідності до?
751.
Відповідно до Заключного акту НБСЄ, в силу принципу
непорушності кордонів, держави-учасники НБСЄ розглядають як
непорушні всі кордони один одного, як і кордони всіх держав?
752.
Сукупність взаємних вимог держав щодо конкретних
неврегульованих питань мають назву?
753.
Певні обставини, що зачіпають загальні інтереси держав чи
міжнародного співтовариства загалом мають назву?
754.
Які заходи, що не зв’язані з використанням збройних сил,
уповноважена вирішувати Рада Безпеки для здійснення її рішень
(виділити неправильну відповідь) ?
755.
Ким обираються члени Міжнародного Суду ООН?
756.
Член Міжнародного Суду зобов’язаний до вступу на посаду
зробити у відкритому засіданні Суду заяву, що він буде здійснювати
свою діяльність?
757.
Сторонами у справі, що розглядається Міжнародним Судом ООН
можуть бути?
758.
Офіційними мовами Міжнародного Суду ООН є?
759.
Назвіть класи дипломатичних представництв?
760.
Назвіть класи глав дипломатичних представництв?
761.
Як називається документ, після вручення якого глава
дипломатичного представництва приступає до виконання своїх

обов’язків?
762.
Який дипломатичний ранг в Україні присвоюються главою
держави?
763.
Хто виконує функції глави дипломатичного представництва за
його відсутності?
764.
Представники влади держави перебування не можуть входити у
приміщення дипломатичного представництва?
765.
Архіви і документи представництва недоторканні?
766.
Дипломатична пошта не підлягає?
767.
На дипломатичного агента поширюється імунітет, щодо?
768.
Право на відмову від імунітету від юрисдикції дипломатичного
агента належить?
769.
Імунітет дипломатичного агента від юрисдикції держави
перебування не звільняє його?
770.
Систему органів дипломатичної служби України складають?
771.
Функції спеціальної місії визначаються?
772.
Направлення або прийняття спеціальної місії здійснюється?
773.
Функції спеціальної місії розпочинаються?
774.
Кожна особа, котра має право на дипломатичні привілеї та
імунітети, користується ними з моменту?
775.
Як називається документ, який акредитуюча держава надає главі
консульської держави при його призначенні?
776.
Куди повинна звертатися із скаргою держава-член Конвенції про
заборону
розробки,
виробництва
та
накопичення
запасів
бактеріологічної (біологічної) і токсичної зброї, у випадку, якщо інша
держава-учасниця порушує взяті на себе зобов’язання?
777.
Хто здійснює контроль за дотриманням гарантій державамиучасницями Договору про непоширення ядерної зброї, які не володіють
ядерною зброєю?
778.
Які дії (цілі) не є забороненими, згідно Конвенції про заборону
розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та її
знищення?
779.
Які із названих дій не є забороненими згідно Конвенції про
заборону застосування нагромадження, виробництва і розповсюдження
протипіхотних мін?
780.
Які з названих органів ООН уповноважені вживати заходи
превентивного і примусового характеру від імені ООН задля
забезпечення миру і безпеки?
781.
На кого покладається обов’язок щодо підтримки міжнародного
миру і безпеки згідно Статуту ООН?
782.
Які з названих територій не відносяться до зон цілковитої
демілітаризації?
783.
Яким договором Південна частина Тихого океану оголошена
без’ядерною зоною?
784.
Міжнародне гуманітарне право є результатом чого?

785.
На кого поширюється статус військовополоненого?
786.
Що кожен військовополонений при його допиті повинен
повідомити?
787.
Що при захопленні в полон за військовополоненими не
залишається?
788.
Коли застосовуються Женевські конвенції та Додатковий протокол
І?
789.
Кого захищають норми міжнародного гуманітарного права?
790.
Женевські конвенції 1949 р. застосовуються у співпраці та під
контролем кого?
791.
На яку категорію осіб поширюється Конвенція про поліпшення долі
поранених і хворих у діючих арміях від 12 серпня 1949 року?
792.
Якій ознаці відповідають члени ополчень та добровольчих загонів?
793.
Яка галузь міжнародного права займається захистом прав людини
під час збройних конфліктів?
794.
Який знак позначає захист медичного персоналу в зоні військового
конфлікту?
795.
Які основні документи міжнародного гуманітарного права?
796.
Сукупність яких норм є міжнародним гуманітарним правом?
797.
Які засоби і методи ведення війни міжнародне гуманітарне право
забороняє?
798.
Як ще називають Чотири Женевські конвенції 1949 року?
799.
Яку функцію виконують Емблеми Червоного Хреста і Червоного
Півмісяця?
800.
Кого відносять до осіб, які припинили приймати участь у військових
діях?
801.
Котра з названих організацій діє лише в межах своєї держави?
802.
Котра з названих організацій діє лише в межах своєї держави?
803.
Що є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права?
804.
Яку назву має нейтральна неурядова організація, яка пропонує свої
послуги для надання допомоги жертвам військових конфліктів?
805.
Хто знаходиться під захистом міжнародного гуманітарного права?
806.
Кому міжнародне гуманітарне право надає особливий захист?
807.
Що заборонено відповідно до норм міжнародного гуманітарного
права щодо цивільного населення?
808.
Що заборонено відповідно до норм міжнародного гуманітарного
права щодо цивільного населення?
809.
Що означає спеціальний знак: три яскраво-помаранчевих кола,
розташованих на одній осі на білому тлі?

810.
Що означає спеціальний знак: синій рівносторонній трикутник на
оранжевому тлі?
811.
На кого поширюється дія Віденської конвенції про право
міжнародних договорів 1969 р.?
812.
У вигляді чого держава виражає в міжнародному плані свою згоду
на обов’язковість для неї договору?
813.
Яку назву має одностороння заява в будь-якому формулюванні і під
будь-якою назвою, зроблена державою при підписанні, ратифікації,
прийнятті чи затвердженні договору або приєднанні до нього, за
допомогою якої вона бажає виключити або змінити юридичну дію певних
положень договору в їхньому застосуванні до цієї держави?
814.
Як називається держава, яка погодилась на обов’язковість для неї
договору, незалежно від того, чи набрав чинності чи ні?
815.
Як називається держава, яка погодилась на обов’язковість для неї
договору і для якої договір є діючим?
816.
Текст міжнародного договору приймається на міжнародній
конференції шляхом якого голосування за нього?
817.
Коли застереження до договору не може бути зроблене?
818.
У чому полягає функція дипозитарію?
819.
У чому полягає функція дипозитарію?
820.
У чому полягає функція дипозитарію?
821.
Кого може бути призначено дипозитарієм?
822.
Кого можна призначити дипозитарієм?
823.
Як називається одностороння заява в будь-якому формулюванні і
під будь-якою назвою, зроблена державою при підписанні, ратифікації,
прийнятті чи застереженні договору або приєднанні до нього, за
допомогою якої вона бажає виключити або змінити юридичну дію певних
положень договору в їхньому застосуванні до цієї держави?
824.
У якому вигляді може бути
виражено згоду держави на обов’язковість
виражено згоду держави на
для неї договору?
825.
У якому вигляді може бути
виражено згоду держави на
обов’язковість для неї договору?
826.
У якому вигляді може бути
виражено згоду держави на
обов’язковість для неї договору?
827.
У якому вигляді може бути
обов’язковість для неї договору?
828.
Внаслідок чого наступає зупинення дії міжнародного договору?
829.
Внаслідок чого наступає зупинення дії міжнародного договору?
830.
Коли можуть мати місце припинення договору або вихід з нього
учасників?
831.
У якому вигляді може бути виражена згода держави на
обов’язковість для неї договору?
832.
Коли припинення договору або вихід з нього учасників можуть мати
місце?

833.
Яку назву має одностороння відмова держави від договору, коли є
для цього достатні, чітко визначені нормами міжнародного права
підстави?
834.
Як називається одна із стадій укладення міжнародного договору,
при якій здійснюється підтвердження автентичності тексту міжнародного
договору, котра супроводжується проставлянням ініціалів сторін на тексті
договору?
835.
Коли держава має право посилатись на недійсність договору?
836.
Як держава може розширити чи звузити просторову сферу дії
міжнародного договору?
837.
Коли на докорінну зміну обставин не можна посилатися як на
підставу для припинення договору чи виходу з нього?
838.
Який принцип, що лежить в основі тлумачення міжнародного
договору закріплено у Віденській конвенції 1969 р. ?
839.
Які питання, пов’язані із міжнародним договором не входять у
сферу регулювання Віденської конвенції 1969 р.?
840.
Як називається одностороння відмова учасника міжнародного
договору, що не передбачена положеннями цього міжнародного
договору?
841.
Що означає право держави на участь у міжнародних договорах?
842.
Яке тлумачення міжнародного договору має обов’язкову юридичну
силу для усіх учасників цього міжнародного договору?
843.
Як називається збір та обробка інформації щодо відповідності
поведінки суб’єктів міжнародного права нормам обов’язкового для них
міжнародного договору?
844.
Що означає «Віденська формула участі в міжнародному договорі»?
845.
З якої кількості членів складається Генеральна Асамблея ООН ?
846.
На який строк призначається Г енеральний Секретар ООН ?
847.
Хто призначає Генерального Секретаря ООН?
848.
Що належить до функцій та повноважень Генеральної Асамблеї
ООН?
849.
Що належить до функцій та повноважень Генеральної Асамблеї
ООН?
850.
З яких питань рішення Генеральної Асамблеї ООН приймаються
більшістю в дві третіх від присутніх і приймаючих участь в голосуванні
Членів ООН?
851.
З який питань рішення Генеральної Асамблеї ООН приймаються
більшістю в дві третіх від присутніх і приймаючих участь в голосуванні
Членів ООН?
852.
З який питань рішення Генеральної Асамблеї ООН приймаються
більшістю в дві третіх від присутніх і приймаючих участь в голосуванні
Членів ООН?
853.
З який питань рішення Генеральної Асамблеї ООН приймаються
більшістю в дві третіх від присутніх і приймаючих участь в голосування
Членів ООН?

854.
З який питань рішення Генеральної Асамблеї ООН приймаються
більшістю в дві третіх від присутніх і приймаючих участь в голосуванні
Членів ООН?
855.
З який питань рішення Генеральної Асамблеї ООН приймаються
більшістю в дві третіх від присутніх і приймаючих участь в голосуванні
Членів ООН?
856.
З який питань рішення Генеральної Асамблеї ООН приймаються
більшістю в дві третіх від присутніх і приймаючих участь в голосуванні
Членів ООН?
857.
З який питань рішення Генеральної Асамблеї ООН приймаються
більшістю в дві третіх від присутніх і приймаючих участь в голосуванні
Членів ООН?
858.
Які основні функції та повноваження Економічної і Соціальної Ради
ООН?
859.
Які основні функції та повноваження Економічної і Соціальної Ради
ООН?
860.
Які основні функції та повноваження Економічної і Соціальної Ради
ООН?
861.
Яка міжнародна організація була створена і діє без Статуту?
862.
Як приймаються рішення Генеральної Асамблеї з важливих питань?
863.
Які ознаки міжнародної організації?
864.
Згідно чого відбувається надання статусу біженця?
865.
Які правові режими може бути надано іноземцям?
866.
Які правові режими може бути надано іноземцям?
867.
Як називається особа, яка не розглядається в якості громадянина
будь-якою державою згідно її закону?
868.
Яку назву має захист з боку держави своїх громадян чи юридичних
осіб у випадках, коли їх права, що охороняються міжнародним правом,
порушуються іноземною державою?
869.
На якій території, відповідно до ст.16 Конвенції про статус
апатридів 1954 р, кожен апатрид має право вільного звернення до судів?
870.
Відповідно до ст.31 Конвенції про статус апатридів 1954 р, держави
не вправі висилати апатридів, які законно приживають на їх території:
871.
Яке зобов’язання відповідно до ст. 2 Конвенції про статус біженців
1951 р, у кожного біженця є з перед країною, в якій він знаходиться?
872.
Відповідно до ст.29 Конвенції про статус біженців 1951 р, держави
не вправі обкладати біженців жодним митом, зборами або податками,
окрім або понад тих, які стягуються чи можуть стягуватися у подібних
ситуаціях з.?
873.
Які права мають громадяни держави-учасниці, відповідно до ст.17
Європейської конвенції про громадянство 1997 року, які мають інше
громадянство (множинне громадянство), на території держави- учасниці в
якій вони проживають?
874.
Які відносини регулює міжнародне право?
875.
Які відносини регулює міжнародне право?

876.
Які відносини регулює міжнародне право?
877.
Яким принципом закріплена юридично обов’язкова сила
міжнародного права?
878.
Як називаються зобов’язання з міжнародного права, які покликані
захищати спільні інтереси держав, «зобов’язання, що стосуються усіх»?
879.
Яку назву має теорія співвідношення міжнародного і внутрішнього
права, згідно з якою вони є двома різними елементами з характерними для
кожної з них внутрішніми відносинами?
880.
Яку назву має система заходів із забезпечення фактичного
виконання державою міжнародного зобов’язання на своїй території всіма
органами та особами, які перебувають під її юрисдикцією?
881.
Що являє собою міжнародне право?
882.
Що являє собою міжнародне право?
883.
До основних рис сучасного міжнародного права відносяться?
884.
Яку назву має одна із форм нормотворчої діяльності, процес
упорядкування та узгодження норм міжнародного права через усунення
наявних між ними суперечностей та скасування застарілих положень?
885.
Як називається здатність особи або утворення набувати права і
обов’язки безпосередньо згідно норм міжнародного права, тобто здатність
бути учасником міжнародних правовідносин?
886.
Хто є загальновизнаними суб’єктами міжнародного права?
887.
Згідно якої теорії визнання нові держави стають суб’єктами
міжнародного права після їх визнання?
888.
Згідно якої теорії визнання нові держави стають суб’єктами
міжнародного права після їх визнання?
889.
Згідно якої теорії визнання нові держави стають суб’єктами
міжнародного права внаслідок самопроголошення, незалежно від того, чи
визнали її інші держави:
890.
Згідно якої теорії визнання нові держави стають суб’єктами
міжнародного права внаслідок самопроголошення, незалежно від того, чи
визнали її інші держави:
891.
За якої умови утворення можна вважати суб’єктами міжнародного
права?
892.
Хто відноситься до похідних суб’єктів міжнародного права?
893.
Як згідно з Віденською конвенцією про правонаступництво держав
щодо державної власності, державних архівів та державних боргів
відбувається перехід державної власності?
894.
Що є об’єктом правонаступництва?
895.
Що є об’єктом правонаступництва?
896.
Що є підставою правонаступництва?
897.
Що є підставою правонаступництва?
898.
Хто може виступати дестинаторами визнання?
899.
Хто може виступати дестинаторами визнання?
900.
Що належить до основних функцій Комісії міжнародного права
ООН?

901.
Що належить до основних функцій Комісії міжнародного права
ООН?
902.
Яка держава має міжнародно-правовий статус нейтральної держави?
903.
Хто є первинним суб’єктом міжнародного права?
904.
Хто є похідним суб’єктом міжнародного права?
905.
Хто є похідним суб’єктом міжнародного права?
906.
Що вважається способом визнання в міжнародному праві?
907.
Що вважається способом визнання в міжнародному праві?
908.
Як називається принцип, згідно якого нова незалежна держава не
успадковує будь-яких зобов’язань своєї попередниці?
909.
Що є джерелом міжнародно-правових зобов’язань суб’єктів
міжнародного права, що є юридичними підставами міжнародно- правової
відповідальності?
910.
Що є джерелом міжнародно-правових зобов’язань суб’єктів
міжнародного права, що є юридичними підставами міжнародно- правової
відповідальності?
911.
Що є джерелом міжнародно-правових зобов’язань суб’єктів
міжнародного права, що є юридичними підставами міжнародно- правової
відповідальності?
912.
Хто є суб’єктами міжнародно-правової відповідальності?
913.
Термін «міжнародне право» походить від латинського виразу «jus
gentium», який означає?
914.
Визначення міжнародного права представників якої школи
(концепції) права наголошує на важливості факту, реального становища, а
не норми права?
915.
Характерними рисами міжнародного права є?
916.
Механізм формування та дія міжнародного права має характер?
917.
Теорія, згідно з якою міжнародне право застосовується
безпосередньо у правопорядку держав, є?
918.
Яка концепція пояснює юридично обов’язкову силу міжнародного
публічного права згодою, угодою держав?
919.
Юридично обов’язкова сила міжнародного права сформульована в
принципі?
920.
Прибічники
дуалістичного
підходу
до
співвідношення
міжнародного та внутрішньодержавного права, розглядаючи проблему дії
норм міжнародного та внутрішньодержавного права, вважають, що?
921.
Яка функція міжнародного права має основним змістом передачу
накопиченого досвіду раціональної поведінки суб'єктів міжнародного
права?
922.
Яка функція міжнародного права має основним змістом розширення
і поглиблення взаємозв'язків між державами?
923.
Чи регламентує міжнародне право зміст ідеологічної діяльності на
міжнародній арені?
924.
Норми, що регулювали відносини римських громадян з іноземцями
та останніх між собою на території Риму, мали назву?

925.
Праця Гуго Гроція має назву?
926.
Класичне міжнародне право бере початок із?
927.
Хто є автором однієї з перших фундаментальних праць у
міжнародному праві «Про право війни і миру»?
928.
Вестфальський мир запровадив у міжнародне право принцип?
929.
Результатом Віденського конгресу стала поява в міжнародному
праві?
930.
Ліга Націй формально функціонувала в період?
931.
Яка концепція співвідношення міжнародного публічного права й
внутрішньодержавного права визнає верховенство кожної з двох систем у
своїй власній царині з урахуванням їхніх складних взаємовідносин?
932.
Якою є теорія примату внутрішньодержавного права, яка
проголошує єдність систем права (міжнародного публічного права й
внутрішньодержавного права)?
933.
Який вид трансформації визначається, як прийняття особливого
національного акту з метою забезпечення виконання державою норм
міжнародного права або індивідуальних міжнародно-правових установок?
934.
Як визначається організаційно-правова політична діяльність держав,
інших суб’єктів права (міжнародного і внутрішньодержавного) зі
створення подібних або загальних форм нормативних приписів та їхньої
реалізації відповідно до норм обох правових систем?
935.
Який принцип закріплений у статті 27 Віденської конвенції про
право міжнародних договорів?
936.
Що стаття 9 Конституції України визначає як частину
національного законодавства України?
937.
Як вирішує питання про співвідношення міжнародного публічного
права та національного права Конституція України?
938.
Яке джерело права може бути використаним Міжнародним Судом
ООН відповідно до статей 36 п. 2с, 48, 49 Статуту Міжнародного Суду
ООН?
939.
Система міжнародного публічного права - це?
940.
Що є первинним елементом системи міжнародного публічного
права?
941.
Який елемент є складовою системи міжнародного публічного
права?
942.
Структурою міжнародного права є?
943.
Яка галузь є традиційною галуззю, що склалася в так званому
класичному міжнародному праві?
944.
Інститут як особливий відокремлений комплекс норм міжнародного
права є?
945.
Який з наведених інститутів є міжгалузевим інститутом
міжнародного права?
946.
Що є фрагментацією міжнародного права?
947.
Норми міжнародного права створюються в результаті?
948.
Міжнародне м’яке право складають?

949.
Норма jus cogens - це?
950.
Відповідно до прецедентного права частина судового рішення, що
безпосередньо відноситься до предмету спору і володіє обов’язковою
силою для майбутніх рішень, називається?
951.
Міжнародний звичай складають ?
952.
Юридична сила норм звичаєвого та договірного права?
953.
Комісія з міжнародного права ООН приймала участь у роботі з
кодифікації?
954.
Абсолютно обов’язкова норма універсального міжнародного права
це?
955.
Виникнення нової імперативної норми міжнародного права щодо
міжнародного договору тягне?
956.
Положення міжнародного договору, яке регулює конкретні
відносини і не підлягає застосуванню до інших випадків, є нормою?
957.
Рішення міжнародних організацій, які не мають універсального
зобов’язального характеру, називаються?
958.
В якому з перелічених документів закріплені всі 10 принципів
міжнародного права?
959.
Вкажіть в якому міжнародному акті викладено зміст основних
принципів міжнародного права?
960.
Найбільш авторитетні міжнародно-правові документи, що
закріплюють основні принципи міжнародного права, - це?
961.
Pacta sunt servanda - це принцип, згідно з яким?
962.
Принцип непорушності державних кордонів, як один з основних
принципів міжнародного права, був зафіксований у?
963.
Принцип територіальної цілісності держав - це?
964.
Яке положення включає принцип незастосування сили або загрози
силою?
965.
Яке положення включає принцип непорушності державних
кордонів?
966.
Принцип непорушності державних кордонів передбачає?
967.
«Принцип суверенної рівності - це...?
968.
Юридична сила принципу сумлінного виконання міжнародних
зобов’язань?
969.
В якому випадку Міжнародний Суд може застосувати загальні
принципи права?
970.
Для визначення принципів, що застосовуються у певній ситуації,
слід звернутися до?
971.
Резолюції міжнародних організацій належать до?
972.
Для встановлення opinio juris як елементу міжнародного звичаю
необхідно дослідити?
973.
Чи можуть проекти міжнародних договорів братися до уваги
міжнародними судами як джерело права?
974.
Визначте елементи правотворчого процесу формування звичаю?
975.
Стадія визнання норми юридично обов'язковою як стадія

міжнародного правотворчого процесу закріплена принципом?
976.
Повноваження Комісії міжнародного права ООН щодо
прогресивного розвитку міжнародного права включають?
977.
Створення зобов’язання erga omnes для суб’єктів міжнародного
права є?
978.
Односторонні дії держави, які є необов'язковими і вказують на те,
що держава не погоджується з ситуацією, що склалась та вважає її
незаконною згідно з міжнародним правом, означає?
979.
Односторонній акт держави, що полягає в твердженні про те, що
певний предмет також має з'явитися на рівні міжнародного права, є?
980.
Укажіть, який спосіб імплементації можна назвати таким, що
дозволяє пряму дію норм міжнародного права в національному
правопорядку?
981.
Назвіть способи імплементації норм міжнародного права у
внутрішрьодержавне право?:
982.
До складу міжнародної правосуб’єктності входить?
983.
Нації та народи, що борються за національне визволення, можуть
визнаватися в якості суб’єкту міжнародного права, якщо вони?
984.
Яке з нижченаведених тверджень є правильним?
985.
Концепція «домислюваної компетенції» міжнародної організації
означає, що?
986.
Настанова ст. 2 Статуту ООН «Цей Статут жодною мірою не дає
Організації Об’єднаних Націй права на втручання в справи, які належать
до внутрішньої компетенції будь-якої держави.» є виразом?
987.
Європейський Союз найдоцільніше охарактеризувати як?
988.
Яке з наведених тверджень є правильним?
989.
Палестину наразі найдоцільніше розглядати (згідно з міжнародним
правом) як?
990.
Суверенітет держави як суб’єкта міжнародного права обмежується?
991.
Визнанням в міжнародному публічному праві є?
992.
У сучасній доктрині міжнародного права існують наступні теорії
визнання?
993.
Визнанням de facto є?
994.
Визнання в міжнародному праві буває наступних видів?
995.
Види визнання у міжнародному праві?
996.
Уряд не потребує визнання за наступних/ої умов/и?
997.
Держава може вважатися визнаною якщо?
998.
Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо
державної власності, державних архівів та державних боргів була
прийнята?
999.
За загальним правилом, правонаступництво держав, державної
власності, державних архівів і державних боргів відбувається на підставі?
1000.
За Віденською конвенцією про правонаступництво держав щодо
договорів 1978 року договорам повинні бути притаманні наступні ознаки?
1001.
У випадку переходу частини території однієї держави під

суверенітет іншої діє виняток?
1002.
Державна
власність
держави-попередниці
за
Віденською
конвенцією про правонаступництво держав щодо державної власності,
державних архівів і державних боргів 1983 р. включає?
1003.
Державні архіви держави-попередниці за Віденською конвенцією
про правонаступництво держав щодо державної власності, державних
архівів і державних боргів 1983 р. включають?
1004.
Державними боргами держави-попередниці за Віденською
конвенцією про правонаступництво держав щодо державної власності,
державних архівів і державних боргів 1983 р. є?
1005.
Суб’єктами міжнародно-правової відповідальності можуть бути?
1006.
Статті про відповідальність держав за міжнародно-протиправні
діяння, прийнятті Комісією міжнародного права ООН у 2001 році?
1007.
Визнання порушення, висловлення співчуття, офіційне вибачення є
формами?
1008.
Згідно зі Статями про відповідальність держав, розробленими
Комісією міжнародного права ООН, на кваліфікацію діяння держави як
міжнародно-протиправного?
1009.
У реституції може бути відмовлено, якщо?
1010.
Компенсація, як форма відшкодування шкоди, що стала наслідком
міжнародно-протиправного діяння, передбачає?
1011.
Відповідно до Статей про відповідальність держав, згода,
самооборона, контрзаходи, форс-мажор, стихійне лихо та стан
необхідності, це?
1012.
Припинення або призупинення дії міжнародного договору у
випадку його порушення, це?
1013.
Міжнародно-правова відповідальність міжнародної міжурядової
організації може витікати?
1014.
Якщо міжнародна організація не може самостійно компенсувати
заподіяну нею шкоду, вона може нести?
1015.
Зобов’язання, пов’язані з компенсацією збитку, спричиненого
діяльністю держав, яка не суперечить нормам міжнародного права, проте
може мати непередбачувані наслідки, є?
1016.
Особлива категорія зобов’язань, зобов’язань перед міжнародним
співтовариством в цілому, що мають для нього життєво важливе значення
і забезпечуються в особливому порядку, це?
1017.
Естоппель у доктрині міжнародного права визначається як?
1018.
Важливість концепції естоппеля у міжнародному праві найкраще
проявляються?
1019.
Застосування естоппеля у міжнародно-правових зобов’язаннях
означає?
1020.
Виходячи зі змісту тексту Меморандуму про гарантії безпеки у
зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї (5 грудня 1994р.) (Будапештський меморандум) передбачені
ним гарантії мають реалізуватись після?

1021.
Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (5 грудня 1994р.)
(Будапештський меморандум) за своєю юридичною природою це?
1022.
Виникнення
Будапештського
меморандуму
пов’язано
з
необхідністю?
1023.
Забезпечення реалізації гарантій Будапештського меморандуму
найбільш за все ускладнено?
1024.
Одним з принципів набуття громадянства за народженням є?
1025.
Підданство - це?
1026.
Реінтеграція - це?
1027.
Конвенція про статус апатридів 1954 р. зобов’язує держави
прирівнювати осіб без громадянства за правовим статусом з?
1028.
Втрата громадянства за ініціативою держави іменується?
1029.
Набуття громадянства шляхом вибору при територіальних змінах
це?
1030.
Особа, яка перебуває поза країною громадянської належності в силу
побоювань стати жертвою переслідувань за низкою підстав, - це?
1031.
Договірне зобов’язання з установлення для іноземних громадян
(фізичних та юридичних осіб такого самого правового режиму, яким
користуються фізичні та юридичні особи даної держави, складає?
1032.
Як співвідносяться поняття «право війни» та «міжнародне
гуманітарне право»?
1033.
Визначте який з перерахованих нижче інститутів міжнародного
гуманітарного права присутній в праві неміжнародних збройних
конфліктів?
1034.
Поняття інтернаціоналізованого збройного конфлікту з’явилось в
доктрині міжнародного гуманітарного права у зв’язку з тим, що?
1035.
Партизани - законні учасники збройного конфлікту, якщо?
1036.
До заборонених засобів ведення бойових дій відносяться?
1037.
Використання яких з перерахованих типів зброї не заборонене
міжнародним гуманітарним правом?
1038.
Який термін давності для притягнення до відповідальності за
міжнародні злочини встановлюється в Статуті Міжнародного
кримінального суду?
1039.
Міжнародний
кримінальний
трибунали
другої
генерації
створювалися на підставі?
1040.
Принцип aut dedere aut judіcarе передбачає?
1041.
Юрисдикція ratione temporis Міжнародного кримінального суду
поширюється на?
1042.
Екстрадиція власних громадян?
1043.
Міжнародні
договори
щодо
транснаціональних
злочинів
передбачають, що?
1044.
Гібридними кримінальними судами називають суди, що?
1045.
Межа між космічним та повітряним простором умовно проходить
на?

1046.
Неправомірним способом придбання державної території є?
1047.
Демілітаризована територія - це ?
1048.
У міжнародному праві виділяють види територій?
1049.
Яка з нижчеперелічених територій відноситься до міжнародних?
1050.
Антарктика є?
1051.
В залежності від місця проходження, кордони держави поділяються
на?
1052.
Демаркація - це?
1053.
Орографічний державний кордон - це?
1054.
Ад’юдикація - це?
1055.
Цесія - це?
1056.
Національна приналежність повітряного судна визначається за
фактом?
1057.
Дозвіл на використання повітряного простору над державною
територією надає?
1058.
На космічний об’єкт поширюється юрисдикція?
1059.
Чорноморські протоки відкриті?
1060.
Т ериторію Антарктики складають ?
1061.
Держава, що не має виходу до моря, у відкритому морі?
1062.
Держава, що не має виходу до моря, у відкритому морі?
1063.
До свобод відкритого моря не відноситься?
1064.
У виключній економічній зоні?
1065.
Судна, що проходять через відкрите море?
1066.
Нормальною вихідною лінією є лінія?
1067.
В територіальному морі прибережної держави інші держави мають
право на?
1068.
У відкритому морі судна підкоряються винятковій юрисдикції?
1069.
Іноземне торгове судно в порту підпадає під дію кримінальної
юрисдикції?
1070.
Правовий режим, що діє в міжнародному районі морського дна,
визначається?
1071.
Постійні портові споруди є?
1072.
Якщо згода на обов’язковість договору була виражена на порушення
того чи іншого положення внутрішнього права держави, яке стосується
компетенції укладати договори?
1073.
Від яких дій повинна утримуватись держава в період між
підписанням та ратифікацією міжнародного договору?
1074.
Якими є наслідки імплементації міжнародного договору в Україні?
1075.
Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р.
поширює свою дію на?
1076.
Чи мають положення Статуту ООН переважну силу застосування
перед іншими зобов’язаннями держав - членів ООН?
1077.
Тимчасове застосування положень договору до набрання ним
чинності?
1078.
Положення договору можуть створювати зобов’язання для третьої

держави, якщо?
1079.
Зменшення кількості учасників багатостороннього договору, в
результаті якого вона стає меншою від кількості, потрібної для набрання
договором чинності?
1080.
Застереження до міжнародного договору - це?
1081.
Згідно з Віденською конвенцією про право міжнародних договорів
1969 р. на корінну зміну обставин не можна посилатися як на підставу для
припинення договору або для виходу з нього, якщо договір?
1082.
До міжнародних договорів можна робити застереження, які ?
1083.
Застереження до міжнародного договору може бути зроблене?
1084.
Застереження, що прямо допускається договором?
1085.
Яким є договір, укладений державою під загрозою сили?
1086.
Денонсація - це?
1087.
Розірвання дипломатичних відносин між державами?
1088.
Розірвання дипломатичних стосунків між державами?
1089.
До постійних закордонних органів зовнішніх зносин держав не
відносяться?
1090.
До першого класу голів дипломатичного представництва
відносяться?
1091.
При відсутності угоди про чисельність персоналу представництва
держава перебування може?
1092.
Чи може згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини
1961 р. держава, що акредитує, акредитувати дипломатичного
представника у більш ніж одну державу?
1093.
Держава перебування, яка повідомляє державу, що акредитує, про
те, що член її дипломатичного персоналу є persona non grata?
1094.
Під кумуляцією в праві зовнішніх зносин розуміється акредитування
однієї і тієї ж особи в якості глави представництва в?
1095.
Документ, за допомогою якого оформляється припинення функцій
глави дипломатичного представництва, іменується?
1096.
Відзивні грамоти акредитованих на Україні дипломатичних
представників інших приймає?
1097.
Конвенція про представництво держав у їх відносинах з
міжнародними організаціями універсального характеру регулює
діяльність?
1098.
Організація Об’єднаних Націй була створена у?
1099.
Статут ООН був прийнятий на конференції у?
1100.
Який з цих органів є основним судовим органом Організації
Об’єднаних Націй?
1101.
Непостійні члени Ради Безпеки ООН обираються за?
1102.
Прийом нових членів до ООН відбувається?
1103.
Постійними членами Ради Безпеки ООН є?
1104.
При голосуванні в Раді Безпеки ООН з не процедурних питань?
1105.
До універсальних міжнародних організацій відносять?
1106.
Пріоритетними цілями ОБСЄ є?

1107.
Згідно зі ст. 7 Статуту ООН головним органом організації є?
1108.
Нормативним актом регіональної організації в праві міжнародної
безпеки є?
1109.
Процедура консенсусу при голосуванні в міжнародних організаціях
полягає в?
1110.
Що можна вважати прикладом успішного посередництва в
міждержавному спорі?
1111.
Чи завжди міжнародний суд має обов’язкову юрисдикцію?
1112.
Право міжнародної безпеки - це ?
1113.
Сучасне право міжнародної безпеки виникло після?
1114.
Засобом зміцнення миру в праві міжнародної безпеки є?
1115.
Північноатлантичний договір 1949 р. передбачає?
1116.
Правовою основою для прийняття запровадження миротворчої
операції є?
1117.
Основною метою створення Організації Північно-Атлантичного
Договору (НАТО) згідно з Вашингтонським договором 1949 р. є?
1118.
Найбільш прогресивною з існуючих моделей міжнародної безпеки є
модель?
1119.
Угоду, що передбачає створення на базі ГАТТ СОТ, було підписано
у?
1120.
Створення яких міжнародних організації та/або фінансових установ
стало результатом Бреттон-Вудської конференції 1944 р.?
1121.
Повна назва ГАТТ - це?
1122.
Хартія економічних прав і обов’язків держав 1974 р. має?
1123.
Україна приєдналась до СОТ у?
1124.
Яке поняття розкриває таке визначення: «.... - це система норм і
принципів, яка регулює відносини, що виникають у галузі міжнародної
торгівлі, і є складовою частиною міжнародного економічного права»?
1125.
Як співвідносяться між собою міжнародне економічне право і
міжнародне торгове право?
1126.
Документ, в якому закріплені принципи міжнародно-правового
регулювання міжнародних економічних відносин - це?
1127.
Принцип
міжнародно-правового
регулювання
міжнародних
економічних відносин згідно якого усі держави мають право вільно
вибирати форму організації зовнішньоекономічних зв’язків та брати
участь у міжнародних економічних організаціях - це?
1128.
На якому з раундів переговорів ГАТТ була прийнята Марракеська
Угода про заснування Всесвітньої організації торгівлі?
1129.
Документ, в якому закріплені принципи міжнародно-правового
регулювання міжнародних економічних відносин - це?
1130.
Розкрийте зміст принципу надання національного режиму?
1131.
Які
об’єкти
навколишнього
середовища
належать
до
універсального, спільного користування?
1132.
Який міжнародний договір належить до універсального договору з
міжнародного права навколишнього середовища (міжнародного

екологічного права)?
1133.
Яка ціль сталого розвитку 2016-2030 спрямована на запровадження
ефективного механізму регулювання вилову рибних ресурсів?
1134.
Де закріплений принцип, що кожен має право на здорове та
продуктивне життя у гармонії з природою?
1135.
Де закріплений принцип, що природні ресурси землі, включаючи
повітря, воду, землю, флору і фауну, і особливо репрезентативні зразки
природних екосистем, повинні бути збережені на благо нинішнього і
майбутніх поколінь шляхом ретельного планування та управління в міру
необхідності?
1136.
Який принцип був підтверджений у консультативному висновку
щодо законності загрози або застосування ядерної зброї Міжнародним
Судом ООН?
1137.
У якій конвенції закріплений перелік речовин, викиди яких у море
можуть спричинити небезпеку для морського середовища?
1138.
Яку межу встановлює Конвенція про запобігання забрудненню моря
викидами відходів та інших матеріалів 1972 р., від якої дозволяється
викидання для харчових відходів і подібного до них сміття?
1139.
Визначте норму «м’якого права»:
1140.
Визначте багатосторонній договір?
1141.
Суб’єктами міжнародного права є?
1142.
З якого моменту розпочинаються функції новопризначеного Посла?
1143.
Який документ засвідчує право консула приступити до виконання
своїх обов’язків?
1144.
Що відноситься до дипломатичного корпусу?
1145.
Хто є дуаєном?
1146.
Контрзаходи і санкції відрізняються за?
1147.
Місяць та інші небесні тіла?
1148.
Які з перелічених підстав зміни території є правомірними?
1149.
Які з перелічених норм є нормами jus cogens в міжнародному праві?
1150.
Які з перелічених норм є нормами jus cogens в міжнародному праві?
1151.
Які з перелічених норм є нормами jus cogens в міжнародному праві?
1152.
Які з перелічених норм є нормами jus cogens в міжнародному праві?
1153.
Які з перелічених норм є нормами jus cogens в міжнародному праві?
1154.
Які з перелічених норм є нормами jus cogens в міжнародному праві?
1155.
Які з перелічених норм є нормами jus cogens в міжнародному праві?
1156.
Які з перелічених норм є нормами jus cogens в міжнародному праві?
1157.
Які з перелічених норм є нормами jus cogens в міжнародному праві?
1158.
Які з перелічених норм є нормами jus cogens в міжнародному праві?
1159.
Зобов’язання erga omnes поширюється на?
1160.
Визначте тип зміни державної території у випадку утворення
острова у територіальних водах держави?
1161.
Визначте нормативно-правову підставу сецесії?
1162.
Ад’юдикація - це?
1163.
Трофеєм під час ведення морської війни може бути?

1164.
Яким нормативно-правовим документом регулюється повітряне
право?
1165.
Що не відноситься до дипломатичних імунітетів?
1166.
Згідно з міжнародним звичаєм, межа повітряного простору
становить?
1167.
Що з переліченого не відноситься до найтяжчих міжнародних
злочинів?
1168.
Державоподібні утворення -це?
1169.
Що з переліченого відноситься до форм оголошення війни?
1170.
Хто не несе персональної відповідальності під час збройного
конфлікту?
1171.
Учасниками збройних конфліктів можуть бути?
1172.
Міжнародно-правовий захист жертв війни гарантують?
1173.
У випадку підтримання торгівельних зв’язків між державами без
встановлення дипломатичних відносин, про який вид визнання йдеться?
1174.
До якої категорії співробітників дипломатичних представництв
відноситься військовий аташе?
1175.
До якої категорії співробітників дипломатичних представництв
відноситься бухгалтер посольства?
1176.
Яким документом консул призначається на посаду глави
консульської установи?
1177.
Визначення сторонами лінії державного кордону на місцевості
називається?
1178.
Територія Антарктики є?
1179.
Який принцип міжнародного права порушує держава, надаючи
допомогу одній зі сторін у громадянській війні на території іншої
держави?
1180.
Міжнародно-правову відповідальність можуть нести?
1181.
Назвіть два види звичаєвих норм?
1182.
Ватикан є?
1183.
Відкрите море це?
1184.
Свобода риболовства поширюється у?
1185.
З латинської мови термін «jus gentium» перекладається як?
1186.
Принципи міжнародного права закріплені в?
1187.
Угода між двома й більше державами або іншими суб'єктами
міжнародного права, що встановлює, змінює або припиняє їхні взаємні
права й обов'язки - це?
1188.
Основні принципи міжнародного права є?
1189.
Основні принципи міжнародного права?
1190.
Рішення міжнародних судових органів відповідно до п. 1 ст. 38
Статуту Міжнародного Суду ООН?
1191.
Норми, що регулюють міжнародні відносини, об’єкт яких становить
загальний інтерес, і визнаються переважною більшістю або усіма
державами, називають?
1192.
Назвіть теорію співвідношення міжнародного і внутрідержавного

права?
1193.
Назвіть теорію співвідношення міжнародного і внутрідержавного
права?
1194.
У системі міжнародного права найвищу юридичну силу мають?
1195.
За юридичною силою норми міжнародного права бувають?
1196.
Права і свободи людини в кожній державі регулюються?
1197.
Права визнані Загальної Декларацією і Пактами можуть бути
обмежені тільки законом з метою?
1198.
Громадянин України може подати скаргу до Європейського Суду з
прав людини, відповідно до процедури визначеної?
1199.
Грубе порушення прав людини, яке позначає крайню форму расової
дискримінації, - це?
1200.
Основний захист і відновлення порушених прав і свобод людини
відбувається на рівні?
1201.
Генеральна Асамблея ООН у галузі прав людини уповноважена
розглядати?
1202.
Верховний Комісар ООН з прав людини призначається?
1203.
«Людський вимір» - термін, яким учасники ОБСЄ (НБСЄ)
позначають?
1204.
Якими
міжнародно-правовими
договорами
універсального
характеру передбачена мала процедура моніторингу, як розгляд
індивідуальних повідомлень (заяв, скарг) ?
1205.
Якими міжнародно-правовими договорами передбачена процедура
розслідувань за ініціативою міжнародного органу?
1206.
До територій зі змішаним режимом відносять?
1207.
До територій зі змішаним режимом відносять?
1208.
До територій з міжнародним режимом (міжнародні території
спільного користування) належать?
1209.
До територій з міжнародним режимом (міжнародні території
спільного користування) належать?
1210.
До державної території належать?
1211.
Сухопутна територія держави не охоплює її?
1212.
Морська територія держав складається із?
1213.
Назвіть вид кордону, залежно від особливостей проходження лінії
державного кордону?
1214.
Повітряним кордоном держави вважається уявна площина, що
вертикально прилягає до сухопутної, водної території і простягається
вверх на?
1215.
Процедура встановлення лінії проходження державного кордону на
місцевості у теорії міжнародного права отримала назву?
1216.
Який з цих термінів позначає добровільну передачу частини
державної території іншій державі?
1217.
Який з цих термінів позначає спосіб зміни державної території, що
відбувається внаслідок дії природних катаклізмів або антропогенної
діяльності людини?

1218.
Який з цих термінів позначає спосіб зміни державної території, що
відбувається відповідно до рішення міжнародного арбітражу,
міжнародного суду або міжнародної конференції?
1219.
До складу Дунайської Комісії, відповідно до ст. 5 Конвенції про
режим судноплавства на Дунаї входять по?
1220.
Дунайська Комісія, відповідно до ст.5 Конвенції про режим
судноплавства на Дунаї, обирає із свого складу голову, віце-голову і
секретаря на?
1221.
Кворум Дунайської Комісії для прийняття рішень, відповідно до
ст.11 Конвенції про режим судноплавства на Дунаї, складає?
1222.
Відповідно до ст.13 Конвенції про режим судноплавства на Дунаї,
місцем перебування Дунайської Комісії є місто?
1223.
У мирний час легкі надводні кораблі, невеликі бойові кораблі як
Чорноморських так і нечорноморських держав користуються правом
свободи проходу через Протоки?
1224.
В Антарктиці забороняються, зокрема?
1225.
В Антарктиці забороняються, зокрема?
1226.
Які з названих дій, дозволяються на території Антарктики?
1227.
Які з названих дій, дозволяються на території Антарктики?
1228.
Які з названих дій, дозволяються на території Антарктики?
1229.
Конвенція про режим судноплавства на Дунаї поширюється?
1230.
Судна, пасажири і транзитний товар звільняються при проходженні
по річці Дунай від усіх митних формальностей, якщо?
1231.
Міжнародне космічне право є?
1232.
Відповідно до п.1 ст.1 Договору про космос, дослідження і
використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні
тіла, здійснюється на благо і в інтересах?
1233.
Відповідно до ст.2 Договору про космос, космічний простір,
включаючи Місяць та інші небесні тіла?
1234.
Космічний простір є?
1235.
Відповідно до ст. 4 Договору про космос, держави-учасниці
Договору зобов’язуються не виводити на орбіту навколо Землі будь-які
об’єкти?
1236.
Місяць та інші небесні тіла є?
1237.
Відповідно до ст. 2 Конвенції про реєстрацію об’єктів, що
запускаються в космічний простір, кожна запускаюча держава у разі
створення реєстру космічних об’єктів інформує про це?
1238.
Відповідно до ст.12 Договору про космос, всі станції, установки,
обладнання і космічні кораблі на Місяці та інших небесних тілах відкриті
для представників інших держав-учасниць цього Договору на основі?
1239.
Відповідно до п.1 Угоди про діяльність держав на Місяці та інших
небесних тілах, Місяць використовується всіма державами?
1240.
Відповідно до п.4 ст.3 Угоди про діяльність держав на Місяці та
інших небесних тілах, використання воєнного персоналу на Місяці?
1241.
Відповідно до п.1 ст.4 Угоди про діяльність держав на Місяці та

інших небесних тілах, дослідження і використання Місяця є надбанням?
1242.
Відповідно до п. 3 ст. 2 Конвенції про реєстрацію об'єктів, що
запускаються в космічний простір, зміст кожного реєстру космічних
об'єктів, а також умови його ведення визначаються?
1243.
Відповідно до ст. 1 Конвенції про реєстрацію об’єктів, що
запускаються в космічний простір термін «космічний об’єкт» включає?
1244.
Відповідно до ст. 1 Конвенції про реєстрацію об’єктів, що
запускаються в космічний простір термін «держава реєстрації» означає?
1245.
Відповідно до ст. 2 п. 2 Конвенції про реєстрацію об’єктів, що
запускаються в космічний простір, коли стосовно до будь -якого
космічного об’єкта є дві або більше запускаючі держав, вони?
1246.
Витрати, пов’язані з роботою Комісії з розгляду претензій, якщо
Комісія не несе іншого рішення?
1247.
Відповідно до п.1 ст.4 Договору про космос, забороняється
виведення на орбіту навколо Землі?
1248.
Відповідно до п.1 ст.4 Договору про космос, забороняється
виведення на орбіту навколо Землі?
1249.
Космонавти, незалежно від громадянства, знаходяться під
юрисдикцією і контролем?
1250.
До шкоди, яка завдана космічними об’єктами не відносяться?
1251.
Розмежування повітряного простору та космічного простору
проводиться на висоті?
1252.
Відповідно до ст. 6 Договору про космос, держави-учасниці
Договору несуть?
1253.
Відповідно до ст. 6 Договору про космос, діяльність неурядових
юридичних осіб у космічному просторі, включаючи Місяць та інші
небесні тіла, має провадитися з дозволу і під постійним спостереженням ?:
1254.
Космічний простір це?
1255.
Який з нижченаведених принципів міжнародного права був
утворений завдяки його кодифікації в Заключному Акті НБСЄ 1 серпня
1975 року ?
1256.
Який з нижченаведених принципів міжнародного права був
утворений завдяки його кодифікації в Заключному Акті НБСЄ 1 серпня
1975 року ?
1257.
Який з нижченаведених принципів міжнародного права був
утворений завдяки його кодифікації в Заключному Акті НБСЄ 1 серпня
1975 року ?
1258.
Який з нижченаведених принципів міжнародного права був
утворений завдяки його кодифікації в Заключному Акті НБСЄ 1 серпня
1975 року ?
1259.
Який з нижченаведених принципів міжнародного права був
утворений завдяки його кодифікації в Заключному Акті НБСЄ 1 серпня
1975 року ?
1260.
Який з нижченаведених принципів міжнародного права був
утворений завдяки його кодифікації в Заключному Акті НБСЄ 1 серпня

1975 року ?
1261.
Який з нижченаведених принципів міжнародного права був
утворений завдяки його кодифікації в Заключному Акті НБСЄ 1 серпня
1975 року ?
1262.
Який з нижченаведених принципів міжнародного права був
утворений завдяки його кодифікації в Заключному Акті НБСЄ 1 серпня
1975 року ?
1263.
Який з нижченаведених принципів міжнародного права був
утворений завдяки його кодифікації в в Заключному Акті НБСЄ 1 серпня
1975 року?
1264.
Який з нижченаведених принципів міжнародного права був
утворений завдяки його кодифікації в Заключному Акті НБСЄ 1 серпня
1975 року ?
1265.
Який з нижченаведених принципів міжнародного права був
утворений завдяки його кодифікації в Заключному Акті НБСЄ 1 серпня
1975 року ?
1266.
Який з нижченаведених принципів міжнародного права був
утворений завдяки його кодифікації в Заключному Акті НБСЄ 1 серпня
1975 року ?
1267.
Обов’язкові джерела міжнародного права, які застосовуються
Міжнародним Судом ООН при вирішенні ним спорів?
1268.
Міжнародна правосуб’єктність включає в себе?
1269.
Суб’єкти міжнародного права?
1270.
З латинської мови термін «jus gentium» перекладається як?
1271.
Принципи міжнародного права закріплені в?
1272.
Угода між двома й більше державами або іншими суб'єктами
міжнародного права, що встановлює, змінює або припиняє їхні взаємні
права й обов'язки - це?
1273.
Основні принципи міжнародного права є?
1274.
Основні принципи міжнародного права?
1275.
Назвіть, яке з джерел міжнародного права не вказано в п. 1 ст. 38
Статуту Міжнародного Суду ООН?
1276.
Звичаєві норми в міжнародному праві є?
1277.
Рішення міжнародних судових органів відповідно до п. 1 ст. 38
Статуту Міжнародного Суду ООН?
1278.
Міжнародний район морського дна є?
1279.
Анклав є складовою?
1280.
Норми міжнародного договору діють?
1281.
Парафування тексту міжнародного договору - це?
1282.
Конвенція ООН про право міжнародних договорів 1969 р. діє
стосовно?
1283.
Агреман - це?
1284.
Організація Об’єднаних Націй була створена в?
1285.
Структурна ланка міжнародної організації, яка створюється на
підставі установчого чи інших актів міжнародної організації, наділяється

певною компетенцією, повноваженнями та функціями і приймає рішення
за встановленою процедурою - це?
1286.
Головним органом ООН, що складається з представників усіх
держав-членів ООН, є?
1287.
Ширина прилеглої зони, встановленої прибережною державою від
вихідних ліній територіального моря, має становити?
1288.
Морське судно є?
1289.
Внутрішня форма міжнародного економічного права, його будова за
галузями та інститутами?
1290.
Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські
і політичні права 1966 р. ?
1291.
Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища - це?
1292.
Основними джерелами права співробітництва держав у сфері
охорони навколишнього середовища є?
1293.
Сторонами в міжнародних договорах із питань охорони
навколишнього середовища можуть виступати?
1294.
Згідно норм міжнародного права видачі підлягають?
1295.
Генеральна Рада СОТ має призначити склад комісії для розгляду
клопотання уряду про розгляд спору протягом?
1296.
Сукупність юридичних принципів і норм, які регулюють
міждержавні відносини у світі?
1297.
Вкажіть, що є організаційно-правовою діяльністю держав з метою
реалізації своїх міжнародно-правових зобов’язань?
1298.
Сукупність економічних, політичних, ідеологічних, дипломатичних,
військових, соціальних, культурних, інших зв’язків між державами і
народами, провідними соціальними, економічними, громадськими рухами
визначається терміном?
1299.
Визнаний
міжнародним
співтовариством
перелік
джерел
міжнародного права викладений?
1300.
Засіб здійснення зовнішньої політики держави з використанням
системи невоєнних практичних заходів, прийомів, методів і правових
форм з метою захисту прав та інтересів держави за кордоном?
1301.
До категорії основних суб’єктів міжнародного публічного права
належить?
1302.
Носій юридичних прав та обов’язків, які виникають відповідно до
загальних норм міжнародного публічного права?
1303.
Здатність суб’єкта міжнародного публічного права нести юридичну
відповідальність за порушення міжнародно-правових норм?
1304.
Моністична й дуалістична теорії розкривають співвідношення?
1305.
Здатність суб’єкта міжнародного публічного права бути учасником
певного кола міжнародних правовідносин у межах окремої галузі?
1306.
Назвіть міжнародно-правову теорію, відповідно до якої нова
держава стає суб’єктом міжнародного права лише внаслідок визнання її
іншими державами?
1307.
Здатність суб’єкта міжнародного публічного права мати суб’єктивні

права і юридичні обов’язки?
1308.
Принцип, за яким держава навіть у випадках зміни політичного
режиму, конституційного устрою, урядів, офіційної назви, території
залишається, як і раніше, тим самим учасником міжнародного
спілкування, продовжує існувати як суб’єкт міжнародного права, зберігає
свою ідентичність серед інших держав, називається?
1309.
Рік прийняття чинної редакції закону України «Про міжнародні
договори України» ?
1310.
Форма офіційної кодифікації норм міжнародного публічного права?
1311.
Правило поведінки, що тривалий час повторюється в аналогічній
ситуації, визнається та виконується суб’єктами міжнародного права як
міжнародно-правова норма?
1312.
Комісія міжнародного права є?
1313.
Основне джерело міжнародного публічного права?
1314.
Проведення лінії державного кордону на місцевості з позначенням
його спеціальними знаками?
1315.
Які принципи міжнародного права є джерелом міжнародного права?
1316.
Укажіть характер норми jus cogens?
1317.
Назвіть міжнародно-правову теорію, згідно якої держава отримує
міжнародну правосуб’єктність в силу самого факту свого існування, а
визнання її іншими державами лише констатує цю правосуб’єктність?
1318.
Офіційне визнання однією державою іншої, що передбачає обмін
дипломатичними представниками вищого класу між цими державами, а
також визнання усіх прав та обов’язків, які за міжнародним правом
належать об’єкту визнання, називається?
1319.
Сукупність дій, які здійснюються третіми державами чи
міжнародними організаціями за особистої ініціативи або на прохання
конфліктуючих сторін з метою мирно вирішити міжнародні суперечки це?
1320.
Установлення лінії державного кордону за картами з детальним
зображенням на них рельєфу, гідрографії, населених пунктів?
1321.
Скасування формальностей, надання пільг, привілеїв та послуг
іноземним державам, їх громадянам не через вимоги міжнародноправових норм, а з доброї волі тієї чи іншої держави називається?
1322.
Офіційне визнання однією державою іншої держави, за яким
встановлення дипломатичних відносин не є обов’язкове, а політичні й
економічні зв’язки між тим, хто визнає, і тим, кого визнають,
відбуваються в обмеженому обсязі називається?
1323.
Назвіть документ, в якому територіальна цілісність держави
визначена окремим, самостійним принципом міжнародного публічного
права?
1324.
Укажіть на зайве у переліку політико-дипломатичних засобів
мирного вирішення міжнародних спорів?
1325.
Ширина виключної (морської) економічної зони не може
перевищувати?
1326.
Автентичний текст - це?

1327.
Відкрите море - це?
1328.
Укажіть, яким є правовий статус екіпажу повітряного судна?
1329.
Визначте правовий режим континентального шельфу?
1330.
Визначте режим польотів у повітряному просторі над відкритим
морем?
1331.
Територія або частина однієї держави, оточеної з усіх сторін
територією іншої держави, або частина території однієї держави, яка не
має спільних меж зі своєю материнською частиною і є оточена територією
іншої держави?
1332.
Вкажіть, що є відновленням державою-правопорушницею
колишнього стану, накладення на неї відповідних заходів правового
обтяження, пов’язаних з негативними наслідками правопорушення?
1333.
Правовий статус повітряного судна?
1334.
Укажіть назву теорії, яка стверджує, що міжнародне право і
національне законодавство є самостійні, незалежні правові системи, що
мають відмінності в джерелах права, а також відрізняються об’єктами та
суб’єктами правового регулювання?
1335.
Надання державою згоди на обов’язковість для неї міжнародного
договору здійснюється шляхом?
1336.
Насильницьке приєднання території іноземної держави називається?
1337.
Вестфальський мирний договір завершив .?
1338.
У 1945 р. було підписано Статут ...?
1339.
Поява сучасного міжнародного права пов’язується .?
1340.
Постійна Палата Міжнародного Правосуддя була заснована .?
1341.
Теорія, згідно з якою міжнародне і національне право становлять
одну систему права, має назву:
1342.
Первинним елементом системи міжнародного права є .?
1343.
Фрагментація в міжнародному праві - це ...
1344.
У системі міжнародного права найвищу юридичну силу мають?
1345.
Партикулярними нормами міжнародного права загальноприйнято
вважати ...?
1346.
Як називаються норми, що приймаються і визнаються міжнародним
співтовариством держав як норми, відхилення від яких недопустиме і які
можуть бути змінено тільки наступними нормами загального
міжнародного права, що носила б такий же характер?
1347.
Офіційну кодифікацію міжнародного права здійснює .?
1348.
З яким принципом міжнародного права пов’язаний відомий
латинський вираз раС;а sunt servanda?
1349.
Звичаєві норми в міжнародному праві є?
1350.
Рішення міжнародних судових органів відповідно до п. 1 ст. 38
Статуту Міжнародного Суду ООН?
1351.
Джерело міжнародного права, для якого є важливими два елементи:
об’єктивний (загальна практика) і суб’єктивний (визнання в якості права,
opinio juris)?
1352.
Міжнародна правотворчість починається з ...?

1353.
Нове утворення (держава або уряд) стає суб’єктом міжнародного
права з моменту та в силу лише свого виникнення відповідно до .?
1354.
Визнання de facto означає?
1355.
Політика відповідно до якої доцільно утримуватися від офіційного
визнання урядів, оскільки це є втручанням у внутрішні справи і порушує
державний суверенітет, має назву .?
1356.
Односторонній добровільний акт держави, у якому вона прямо чи
опосередковано виражає свою готовність вступити у політико-правові
відносини з іншою державою чи іншим суб’єктом міжнародного права
це?
1357.
В чому суть конститутивної теорії міжнародно-правового визнання?
1358.
В чому суть декларативної теорії міжнародно-правового визнання?
1359.
В чому суть доктрини міжнародного визнання, висунутої у 1907
році дипломатом Карлосом Тобарою?
1360.
Що
означає
tabula
rasa
як
принцип
міжнародного
правонаступництва?
1361.
Формою міжнародної матеріальної відповідальності є:
1362.
Формою міжнародної політичної відповідальності є:
1363.
Колективні дії, які застосовуються щодо держав, котрі своїми діями
створюють загрозу миру, міжнародній безпеці чи порушують права і
свободи людини, - це .?
1364.
Філіація - це ...
1365.
Трансформація - це:
1366.
Особливість звичаєвої норми полягає в тому, що вона:
1367.
Міжнародно-правові норми за сферою дії поділяються на:
1368.
Форми здійснення міжнародно-правових норм:
1369.
Яким чином розглядається інститут притулку в міжнародному
праві?
1370.
Яка із названих ситуацій (відносин) підпадає під сферу міжнародноправового регулювання?
1371.
Конституція України не регламентує дію звичаєвих міжнародноправових норм щодо України. Який висновок з наведених є правильним?
1372.
Де у сучасному міжнародному праві визначено поняття
«імперативна норма міжнародного права»?
1373.
Яким чином можна змінити імперативну норму міжнародного
права?
1374.
Що відбувається, якщо держави за взаємною згодою обирають
інший варіант поведінки, ніж той, що передбачений диспозитивною
нормою міжнародного права?
1375.
Що включають функції Комісії міжнародного права щодо
прогресивного розвитку міжнародного права?
1376.
У чому полягає принцип мирного вирішення міжнародних спорів?
1377.
У яких з перелічених випадків Статут ООН передбачає можливість
застосування сили?
1378.
Як можна кваліфікувати відповідно до Декларації про принципи

міжнародного права застосування сили, яке має своєю метою позбавити
народи їх національної самобутності?
1379.
Що робить ООН відповідно до п. «с» ст. 55 Статуту ООН з метою
створення умов стабільності та благополуччя, необхідних для мирних і
дружніх відносин між державами?
1380.
До яких органів відповідно до п. 4 ст. 55 Конституції України, після
використання всіх національних засобів правового захисту, кожна людина
вправі звертатися за захистом своїх прав і свобод?
1381.
Проти чого відповідно до п. 4 ст. 2 Статуту ООН всі члени ООН
утримуються в їх міжнародних відносинах від загрози силою або її
застосування?
1382.
Яким шляхом відповідно до ст. 33 Статуту ООН, сторони, що беруть
участь у будь-якому конфлікті, продовження якого могло б загрожувати
підтримці міжнародного миру й безпеки, повинні намагатися вирішити
конфлікт?
1383.
Як визначається правовий статус нічийної території?
1384.
У якому випадку демілітаризація НЕ може застосовуватися?
1385.
В чому полягають наслідки (додаткові), які встановлює міжнародне
право у разі вчинення державою серйозних порушень міжнародноправових зобов’язань, що випливають з імперативних норм загального
міжнародного права?
1386.
Як можна розцінити передбачене в Угоді про припинення війни і
відновлення миру у В'єтнамі 1973 р. те, «що США зробить свій внесок у
заліковування ран війни і повоєнне відновлення Демократичної
Республіки В'єтнам і всього Індокитаю»?
1387.
До яких засобів мирного врегулювання згідно Статуту ООН можуть
звертатися сторони, між якими виникає спір, продовження якого може
становити загрозу міжнародному миру та безпеці?
1388.
До яких дипломатичних засобів мирного врегулювання згідно
Статуту ООН можуть звертатися сторони, між якими виникає спір,
продовження якого може становити загрозу міжнародному миру та
безпеці?
1389.
До яких правових засобів мирного врегулювання згідно Статуту
ООН можуть звертатися сторони, між якими виникає спір, продовження
якого може становити загрозу міжнародному миру та безпеці?
1390.
Громадянином якої країни буде особа, яка народилася на території
України від іноземця і особи без громадянства, які на законних підставах
проживають на території України?
1391.
Яким чином повинна виконати свій військовий обов’язок особа, яка
має подвійне громадянство, відповідно до Європейської конвенції про
громадянство 1997 року?
1392.
До яких країн іноземець або особа без громадянства не можуть бути
примусово видворені відповідно до Закону України «Про громадянство»?
1393.
Громадянство якої країни отримає дитина, народжена в сім’ї
українського дипломата на території держави, в якій використовується

принцип «jus soli»?
1394.
Які наслідки для дипломатичних та консульських працівників має
оголошення їх державою перебування «persona non grata»?
1395.
Які правові наслідки розриву дипломатичних відносин для
консульських відносин між державами?
1396.
У яких випадках рішення Ради Безпеки ООН, що не стосуються
процедурних питань, вважаються прийнятими?
1397.
Що означає «застереження Мартенса»?
1398.
Що згідно норм міжнародного гуманітарного права визнається
міжнародними збройними конфліктами?
1399.
У якому випадку партизани згідно норм міжнародного
гуманітарного права визнаються законними учасниками збройного
конфлікту?
1400.
Чи можливе використання хімічної та бактеріологічної зброї згідно
норм міжнародного гуманітарного права?
1401.
Які встановлені правила у міжнародному морському праві щодо
заходження іноземних військових суден у порти держав?
1402.
Як у міжнародному морському праві визначається вихідна лінія, від
якої вимірюють ширину територіального моря?
1403.
Як у міжнародному морському праві визначається вихідна лінія, від
якої вимірюють ширину територіального моря?
1404.
Яке правило у міжнародному морському праві застосовується до
судна, яке плаває під прапором певної держави?
1405.
Яке правило у міжнародному морському праві застосовується до
судна, яке плаває під прапором певної держави?
1406.
Яке правило у міжнародному морському праві застосовується до
судна, яке плаває під прапором певної держави?
1407.
У якому випадку згідно норм міжнародного морського права
можлива зупинка та стоянка судна, що здійснює мирний прохід через
територіальні води?
1408.
У чиїй власності відповідно до Угоди про діяльність держав на
Місяці та інших небесних тілах може бути поверхня Місяця, а також
ділянки її поверхні або надр?
1409.
Чи може посадове становище підсудних, їх положення в якості глав
держави або інших відповідальних чиновників різних урядових відомств
розглядатися як підстава для звільнення від відповідальності за вчинення
міжнародних злочинів згідно Статуту Нюрнберзького військового
трибуналу?
1410.
Чи звільняє від відповідальності згідно Статуту Нюрнберзького
військового трибуналу той факт, що підсудний діяв за розпорядженням
уряду або за наказом начальника?
1411.
Які дії визначаються злочинами відповідно до Гаазької конвенції
про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден 1970 р.?
1412.
Які діяння вважаються злочинами відповідно до Монреальскої
конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти

безпеки цивільної авіації 1971 р.?
1413.
Які дії є піратством відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних
Націй по морському праву 1982 р.?
1414.
Коли екстрадиція НЕ може бути здійснена?
1415.
Що відбувається у разі, якщо вимагається видача особи, яка є
громадянином запитуваної держави?
1416.
Котра із перерахованих дій, не вважається агресією?
1417.
Якими правилами зобов’язана керуватися кожна із воюючих сторін
при наданні допомоги пораненим відповідно до норм міжнародного
гуманітарного права?
1418.
Коли можуть мати місце припинення договору або вихід з нього
учасників?
1419.
Яка із названих ситуацій (відносин) підпадає під сферу міжнародноправового регулювання:
1420.
Яка із названих ситуацій (відносин) підпадає під сферу міжнародноправового регулювання:
1421.
Яка із названих ситуацій (відносин) підпадає під сферу міжнародноправового регулювання:
1422.
Котра із названих дій породжує міжнародно-правові відносини?
1423.
Котра із названих дій породжує міжнародно-правові відносини?
1424.
Які правовідносини є переважно публічно-правовими, а тому
регулюються нормами міжнародного публічного права? X. Відносини, що
виникають у зв'язку з укладанням договору між Україною та Румунією
про проведення виставки. Y. Відносини, що виникають у зв'язку з
укладанням договору між провідною комп'ютерною компанією США і
Кабінетом Міністрів України про закупівлю комп'ютерної техніки. 7.
Відносини, що виникають між Україною та Міжнародним валютним
фондом, що пов'язані з отриманням Україною кредиту МФВ.
1425.
Чи можуть нововиниклі держави бути зв’язані нормами
міжнародного звичаю, у створенні якого вони не приймали участі:
1426.
Оберіть правильне твердження:
1427.
Виберіть правильний перелік основних принципів міжнародного
права.
1428.
В Міжнародному суді ООН одна зі сторін посилається на рішення
міжнародної організації як на джерело права. Чи може Міжнародний суд
взяти таке рішення до уваги?
1429.
Сторона в спорі в Міжнародному суді ООН просить застосувати
рішення Європейського суду з прав людини як джерело у справі. Інших
джерел щодо даного питання не існує. Як має вчинити Суд?
1430.
Сторона у спорі в Міжнародному морському трибуналі посилається
на рішення Суду Європейського Союзу. Яким чином це рішення має
застосувати Трибунал?
1431.
В міжнародному суді одна сторона посилається на договір про
рибальство 1998 року, а інша - на Конвенцію ООН про морське право
1982 року. Який договір має застосувати суд?

1432.
Що має виявити міжнародний суд для встановлення змісту
міжнародного звичаю?
1433.
В міжнародному суді держава посилається на звичай, що склався
між групою держав певного регіону. Чи справедливе таке посилання?
1434.
В міжнародному суді держава посилається на усні запевнення іншої
держави в певній поведінці. Чи може міжнародний суд взяти таке
посилання до уваги?
1435.
Чи може міжнародний суд брати до уваги прецеденти?
1436.
В міжнародному суді одна зі сторін посилається на міжнародний
договір, проте практика держав свідчить про його регулярне невиконання
всіма сторонами без заперечень з боку інших учасників. Як має вчинити
міжнародний суд?
1437.
В Раді Безпеки відбулося голосування щодо рекомендації
Генеральній Асамблеї прийняти постанову про прийняття нової держави
до ООН. Представники Франції, Великої Британії та Китаю не прибули на
голосування, а представники США та Росії утрималися від голосування.
Представники інших держав голосували за прийняття відповідного
рішення?
1438.
Транснаціональна корпорація «ТРАНСКОРП» має підприємство в
державі А. Під час громадянських сутичок виробничі потужності
«ТРАНСКОРП» в державі А були зруйновані. Корпорація «ТРАНСКОРП»
має намір подати позов до держави А щодо відшкодування вартості
виробничих потужностей. Яка з наведених нижче відповідей відображає
можливий варіант позову з точки зору міжнародної правосуб’єктності
транснаціональних корпорацій?
1439.
Проблему громадянства, у зв’язку з розпадом СРСР, Україна
подолала наступним чином?
1440.
Якщо дипломатичний представник вчинив дії, що являють собою
втручання у внутрішні справи держави перебування, то держава, яку він
представляє?
1441.
Якщо приватна особа, яка не діє в якості органу або посадової особи
держави, своєю поведінкою образить прапор або герб іншої держави,
держава, на території якої така поведінка мала місце?
1442.
Особа без громадянства, яка хоче отримати українське
громадянство?
1443.
Як за конвенційним міжнародним гуманітарним правом повинен
бути кваліфікований конфлікт між двома чи більше неурядовими
збройними формуваннями?
1444.
Як за конвенційним міжнародним гуманітарним правом повинен
бути кваліфікований конфлікт між збройними силами держави та
антиурядовими збройними силами чи іншими збройними силами, що
знаходяться під відповідальним командуванням?
1445.
Як за конвенційним міжнародним гуманітарним правом повинна
бути кваліфікована окупація, встановлена без застосування військової
сили?

1446.
Як за конвенційним міжнародним гуманітарним правом повинна
бути кваліфікована збройна боротьба народу проти деспотичного режиму?
1447.
Якщо під час збройного конфлікту неміжнародного характеру
існують сумніви щодо можливості поширити статус військовополоненого
на конкретну особу, то?
1448.
Як за конвенційним міжнародним гуманітарним правом
кваліфікується ситуація з Автономною республікою Крим?
1449.
Як кваліфікується ситуація на Сході України відповідно до
положень звіту про дії по попередньому розслідуванні справи «Ситуації в
Україні» (2016 р.) Міжнародного кримінального суду?
1450.
Відповідно до принципу nullum crimen sine ^е в Римському статуті?
1451.
Римський статут був визнаний таким, що не відповідає Конституції
України Конституційним Судом України через те що?
1452.
Визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду
означає, що Суд матиме юрисдикцію?
1453.
Згідно з Конвенцією ООН з морського права 1982 р., прибережна
держава може вимагати від іноземного військового судна, що проходить
через її територіальне море?
1454.
Чи може Україна у відносинах з іншими державами посилатися на
положення своєї Конституції як на виправдання невиконання чинного для
неї міжнародного договору?
1455.
Держава Б відмовила в екзекватурі державі А, посилаючись на те,
що вказаний в екзекватурі глава консульської установи акредитований
двома іншими державами в державі Б. Оцініть дії держави Б?
1456.
Глава Г енерального консульства Республіки Греції в м. Одеса був
відкликаний з ініціативи дуаєна. Глава консульської установи не
погодився з таким рішенням, посилаючись на Віденську конвенцію про
консульські зносини, яка передбачає, що глава консульської установи
може бути відкликаний?
1457.
Франція звернулася до України з ініціативою відкриття
консульської установи в м. Одеса та з проханням сприяти придбанню
Францією приміщень для консульської установи Франції, предметів
призначених для офіційного користування консульською установою та
для особистого користування консульською посадовою особою, засобів
пересування для консульських працівників. Україна відмовила,
посилаючись на те, що повинна сприяти лише в придбанні?
1458.
У будівлі консульства Німеччини в Україні спалахнула пожежа.
Представники держави перебування повинні перш за все?
1459.
У Конвенції про спеціальні місії 1969 року?
1460.
Франція звернулася до України з ініціативою направити спеціальну
місію до м. Київ. З якого моменту місія може розпочати власну
діяльність?
1461.
Франція звернулася до України з ініціативою направити спеціальну
місію до м. Київ. Україна дала згода на прийняття місії, але, на жаль, через
певні обставини сторонам не вдалося досягти згоди щодо

місцеперебування спеціальної місії. В такому випадку місцеперебуванням
спеціальної місії Франції буде вважатися?
1462.
Після розірвання дипломатичних відносин між Кубою та США
спеціальна місія не припинила власну діяльність, посилаючись на те,
функції спеціальної місії можуть бути припиненні лише у разі?
1463.
Представництва при міжнародних організаціях. Постійний
представник України при ООН (Нью-Йорк) наполягав на тому, що
користується старшинством через те, що першим прибув до Нью- Йорку.
Йому було відмовлено, посилаючись на те, що старшинство постійних
представників при міжнародній організації універсального порядку
визначається?
1464.
Голова Комітету ООН з адміністративних і бюджетних питань
громадянин Росії Володимир Кузнєцов, який користується імунітетом як
посадова особа ООН, підозрюється в корупції та відмиванні грошей.
Відповідно до Конвенції про привілеї та імунітети ООН, для пред'явлення
звинувачення з нього необхідно зняти імунітет, на що має право і
обов'язок?
1465.
Голова Комітету ООН з адміністративних і бюджетних питань
громадянин Росії Володимир Кузнєцов, який користується імунітетом як
посадова особа ООН, підозрюється в корупції та відмиванні грошей.
Відповідно до Конвенції про привілеї та імунітети ООН, для пред'явлення
звинувачення з нього необхідно зняти імунітет, на що має право і
обов'язок?
1466.
Під час переговорів між сторонами міжнародного спору було
досягнуто усного компромісу, що був підтверджений представниками
третіх сторін. Чи можна вважати, що спір вирішений?
1467.
Держави, між якими існує спір, звернулися до Постійної палати
третейського суду. Як має арбітраж призначати арбітрів?
1468.
Сторони звернулися до міжнародного органу для розв’язання свого
спору. Орган, що діє на постійній основі, самостійно призначив суддів та
виніс обов’язкове рішення. До якого органу звернулися сторони?
1469.
Фізична особа вважає, що її права були порушені, та хоче
звернутися до Міжнародного суду ООН за захистом своїх прав. До якої
процедури насправді слід звернутися цій особі, аби Міжнародний суд
ООН розглянув її справу?
1470.
Міжнародним договором передбачено передачу спорів на розгляд
міжнародного суду, однак одна зі сторін спору зробила застереження
щодо невизнання цього положення. Між нею та іншою державою виник
спір. Чи може він бути переданий до міжнародного суду на вимогу іншої
держави?
1471.
Фізична особа, яка є громадянином держави, що не приєдналася до
Європейської конвенції з прав людини, звернулася до Європейського суду
з прав людини щодо порушення її прав іншою державою, яка є стороною
Конвенції. Чи може Європейський суд з прав людини розглядати такий
спір?

1472.
Міжнародний суд виніс рішення у справі. В подальшому в сторін
виник інший спір в іншому міжнародному суді. Чи зобов’язаний інший
міжнародний суд слідувати попередньому рішенню?
1473.
Між державами виник збройний конфлікт щодо кордонів. Після
завершення збройного конфлікту між державами було розпочато
переговори під егідою ООН, внаслідок яких спірна територія була
передана одній з держав. Наскільки відповідає така угода міжнародному
праву?
1474.
Міжнародний суд ООН виніс рішення у справі про встановлення
кордонів. Це рішення:
1475.
У мирний час легкі надводні кораблі, невеликі бойові кораблі як
Чорноморських так і нечорноморських держав користуються правом
свободи проходу через Протоки?
1476.
Прибережні держави Чорного моря мають право проводити
Протоками свої підводні човни?
1477.
Прибережні держави Чорного моря мають право проводити
Протоками свої підводні човни?
1478.
Відповідно до п.3 ст.11 Угоди про діяльність держав на Місяці та
інших небесних тілах, поверхня Місяця, а також ділянки її поверхні або
надр або природні ресурси там, де вони знаходяться?
1479.
Претензія про компенсацію за шкоду, може бути пред’явлена
запускаючій державі протягом?
1480.
З’ясуйте, в якому документі держава перебування висловлює свою
згоду на здійснення конкретною особою консульських функцій на своїй
території?
1481.
Який з вказаних нижче актів є одностороннім актом держав, що
спричинює до виникнення міжнародних правових зобов’язань?
1482.
У яких з перелічених випадків порушується принцип невтручання у
внутрішні справи?
1483.
Хто з наведених суб’єктів виступає первинним суб’єктом
міжнародного права?
1484.
Щодо чого Україна НЕ врегулювала питання, пов’язані з
міжнародним правонаступництвом колишнього СРСР?
1485.
До яких міжнародних інституцій громадянин України як суб'єкт
міжнародного права може звернутися для захисту своїх прав?
1486.
Що з нижчепереліченого згідно з рішенням Комітету ООН з
деколонізації 1972 року було визнано як національно-визвольний рух?
1487.
Відповідно до Конституції України 1996 року повноваженням якого
органу є право ухвалення рішення про визнання іноземних держав?
1488.
Якщо між державами налагоджені політичні, економічні відносини,
відбувся обмін дипломатичними представництвами,то можна говорити
про визнання?
1489.
Визначте спосіб вираження попередньої згоди на обов’язковість
міжнародного договору?
1490.
З якої причини Україна відмовилась ратифікувати Римський Статут

(Статут Міжнародного кримінального суду)?
1491.
До якого виду набуття громадянства можна віднести надання
громадянства ФРН усім громадянам НДР у 1990 р. під час об'єднання
Німеччини?
1492.
Що з наведеного НЕ відповідає порядку виконання військового
обов’язку особами з подвійним громадянством?
1493.
Яким органом державної влади укладається міждержавний договір
згідно національного законодавства України про порядок укладення
міжнародних договорів?
1494.
Яким органом державної влади укладається міжурядовий договір
згідно національного законодавства України про порядок укладення
міжнародних договорів?
1495.
Яким органом державної влади укладається міжвідомчий договір
згідно національного законодавства України про порядок укладення
міжнародних договорів?
1496.
У яких випадках можливе укладення міжнародного договору, який
суперечить Конституції України?
1497. . У якому випадку можливе позбавлення дипломатичного рангу
дипломатичного представника в Україні?
1498. . Яких учасників міжнародних відносин можна віднести до
міжнародних міжурядових організацій?
1499.
Яких учасників міжнародних відносин можна віднести до
міжнародних неурядових організацій?
1500.
Які існують регіональні міжнародні організації?

