
МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО 

1. Термін «міжнародне право» походить від латинського виразу «jus gentium», що 

означає : 

2. Вкажіть, яка значна подія в історії міжнародного права відбулась у 1648р. : 

3. Ліга Націй формально функціонувала в період : 

4. Якою є теорія примату міжнародного права, яка проголошує єдність 

міжнародного публічного та внутрішньодержавного права : 

5. Система міжнародного публічного права-це : 

6. Норми міжнародного права створюються в результаті : 

7. Pacta sunt servanda- це принцип, згідно з яким : 

8. Термін «міжнародне право» уперше запропонував у 1780р. : 

9. Хто є автором однієї з перших фундаментальних праць у міжнародному праві 

«Право війни і миру» : 

10. Вествальський мир, який поклав кінець Тридцятирічній війні та закріпив 

новий міждержавний порядок у Європі, був укладений : 

11. Повага прав людини є основою: 

12. Норми, що регулюють міжнародні відносини  за участю всіх або переважної 

більшості держав та інших суб’єктів міжнародного права, відповідають 

загальнолюдським інтересам і потребам- це : 

13. У сучасному міжнародному праві поняття «імперативна норма» вперше 

визначено у : 

14. Правило поведінки, що визнаються державами та іншими суб’єктами 

міжнародного права як юридичне обов’язкове, називають : 

15. Який орган ООН уповноважений здійснювати кодифікацію норм 

міжнародного права : 

16. Право на мир, безпеку, незалежність, на здорове навколишнє середовище, на 

соціальний і економічний розвиток як людини і людства в цілому, відноситься 

до : 

17. Міжнародне право регулює : 

18. Предметом міжнародного публічного права є : 

19.  Найдавніший відомий письмовий міжнародний договір був укладений : 

20. Система міжнародного публічного права включає :  

21. Яка функція міжнародного права вказує що норми міжнародного права, 

встановлені його субєктами, є юридично обов’язкрвими правилами поведінки, 

забезпечують чітке правове регулювання міжнародних відносин, без якого 

неможливе нормальне співіснування держав 

22. Скільки існує загальновизнаних принципів у міжнародному праві : 

23. Принцип непорушності державних кордонів, як один з основних принципів 

міжнародного права, був зафіксований у : 

24. До державоподібних утворень не відносять : 

25. Визнанням de facto є : 

26. Визнання у міжнародному праві буває наступних видів : 



27. Який вид правонаступництва означає «чиста дошка», тобто новий суб’єкт 

міжнародного права відмовляється від усіх прав і обов’язків правопопередника 

28. Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо державної 

власності, державних архівів та державних боргів була прийнята : 

29. Правонаступництво у міжнародному праві не розповсюджується на : 

30. Суб’єктами міжнародно-правової відповідальності можуть бути : 

31. Насильне приєднання території однієї держави чи її частини до території іншої 

держави-це : 

32. Правонаступництво у міжнародному праві означає : 

33. Основою міжнародної правосуб’єктності держави є : 

34. Апатриди- це  : 

35. У 1919 році відбулося : 

36. Парафування –це : 

37. Метою Статуту Ліги Націй було: 

38. Денонсація-це : 

39. Яке право НЕ встановлено в Міжнародному пакті про економічні, соціальні та 

культурні права : 

40. При ратифікації багатостороннього міжнародного договору ратифікаційні 

грамоти здаються на збереження : 

41. Угода, яка укладається з питань обміну військовополоненими або видачі 

злочинців це : 

42. У якій частині міжнародного договору перелічуються сторони , що укладають 

договір, викладаються мотиви укладення договору, його цілі та завдання :  

43. Договори у яких беруть участь практично усі держави-члени світового 

співтовариства-це : 

44. Тимчасова угода з питань які вимагають негайного врегулювання це: 

45. Основним джерелом права міжнародних договорів є : 

46. Застосування альтернату : 

47. Організація Обєднаних Націй була утворена у : 

48. Статут ООН був прийнятий на конференції у : 

49. Який з цих органів є основним судовим органом Організації Обєднаних Націй : 

50. Прийом нових членів до ООН відбувається : 

 

 

51. Правомірним способом придбання державної території є : 

52. Демілітаризована держава- це : 

53. У міжнародному праві виділяють такі види територій : 

54. За Статутом ООН головну відповідальність за підтримання міжнародного 

миру та безпеки покладено на : 

55. Яка нижчеперелічених територій відноситься до міжнародних : 

56. Антарктика є : 

57. В залежності від місця проходження, кордони держави поділяються на : 



58. Сухопутні кордони, що іменуються з врахуванням географічних особливостей 

місцевості, іменуються : 

59. Укажіть найвищий керівний  орган Організації Об’єднаних Націй :  

60. Демаркація-це : 

61. Постійними членами Ради Безпеки ООН є : 

62. Рада Безпеки ООН складається з : 

63. Штаб-квартира ООН знаходиться у : 

64. У 1945 році було підписано статут: 

65. Яка організація надає кредити урядам, головним чином держав, що 

розвиваються та приватним підприємцям під контролем уряду  

66. Яка із цих організацій досліджує проблеми оргінізації міжнраодної цивільної 

авіації, повітряних трас, створення аеропортів та аеронавігаційних засобів : 

67. Європейський суд з прав людини функціонує при: 

68. До спеціалізованої установи ООН належить : 

69. Відповідно до статуту, завданнями якої організації є забезпечення 

використання атомної енергії у мирних цілях : 

 

70. До складу Генеральної Асамблеї ООН входять: 

71. Який  орган ООН  допомагає Генеральній Асамблеї ООН у сприянні 

міжнародного економічного, срціального співробітництва та розвитку : 

72. Схвалення тексту міжнародного договору вищим органом державної влади- це: 

73. Першою стадією укладення міжнародного договору є : 

74. Документ який містить офіційне повідомлення про початок, хід та перебіг 

військових дій – це : 

75. Договір, який визначає цілі, структуру та функції міжнародної організації це : 

76. За сферою і силою дії міжнародні договори поділяються на : 

77. Перший кодифікаційний акт у галузі права міжнародних договорів який  

прийнятий у 1928 році є : 

78. Дипломатичний представник Ватикану це : 

79. У якій статті Статуту Міжнародного Суду ООН дано перелік джерел 

міжнародного права : 

80. Неписане правило, що склалося у міжнраодній практиці та за яким субєкти 

міжнародного права визнють юридично обов’язковий характер це : 

81. Конвенція про статус апатридів 1954 р. зобов’язує держави прирівнювати осіб 

без громадянства за правовим статусом з : 

82. Договірне зобов’язання з установлення для іноземних громадян такого самого 

правового режиму, яким користуються фізичні та юридичні особи даної 

держави, складає : 

83. Апатрид –це особа, яка : 

84. Громадянство України надає : 

85. Міжнародний Суд ООН складається з : 

  



86. Місцезнаходженням Міжнародного Суду ООН є : 

87. Дитиною визнається кожна людина віком до:  

88. Міжнародним біллем прав людини умовно називають : 

89.   Принцип поваги прав людини та основних свобод закріплюється як 

самостійний у : 

90. Право на життя, право на свободу думки, совісті та релігії відноситься до прав : 

91. У якому міжнародному акті проголошено – «Всі люди народжуються вільними 

і рівними у своїй гідності та правах»: 

92. Права людини належать кожній особі з моменту народження . Це є принципом 

: 

93. Яка характерна ознака джентельменських угод: 

94. Система юридичних принципів і норм, що застосовується під час збройних 

конфліктів, які забороняють або обмежують використання певних засобів і 

методів ведення збройної боротьби і встановлюють міжнародну-правову 

відповідальність за них це: 

95. Особи, які входять до складу збройних сил воюючих стоін, що безпосередньо 

ведуть бойові дії протии супротивника зі зброєю в руках це : 

96. Екстрадиція-це : 

97. Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969р. була : 

98. Правонаступництво у міжнародному праві означає : 

99. Основою міжнародної правосуб’єктності держави є : 

100. Види відповідальності у міжнародному праві : 

101. Держави дотримуються принципу альтернату під час : 

102. Парафування-це : 

103. Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961р. закріплює такі класи 

глав дипломатичних представництв : 

 

104. Членами дипломатичного персоналу є члени : 

105. Агреман –це згода приймаючої держави на : 

106. Встановлення дипломатичних відносин відбувається в результаті : 

107. Діяльність консула починається з моменту : 

108. Дипломатичне представництво-це : 

109. Оберіть, що з перерахованого не є джерелом міжнародного гуманітарного 

права : 

110. Дипломатична пошта : 

111. Парафування, як процедура у праві міжнародних договорів  здійснюється : 

112. Яку офіційну назву має територія приймаючої держави, у межах якої 

консульський представник здійснює свої повноваження : 

113. В якому з перелічених документів закріплені всі принципи міжнародного 

права : 

114. Від яких дій повинна утримуватись держава в період між підписанням та 

ратифікацією міжнародного договору : 



115. Якими є наслідки імплементації міжнародного договору в Україні : 

116. Розірвання дипломатичних відносин між державами : 

117. Непостійні члени Ради безпеки ООН обираються за : 

118. Нормативним актом регіональної організації в праві міжнародної безпеки є 

119. АСЕАН – це : 

120. До постійних закордонних органів зовнішніх зносин держав не відносяться : 

 


