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Імплементація міжнародних договорів у правову систему України 

Розділ 1 Право міжнародних договорів. Поняття, види та стадії 

укладення міжнародних договорів 

Завдання № 2 (складність 1) 

У якій відповіді правильно сформульоване доктринальне визначення поняття 

міжнародного договору:  

►  міжнародний договір – це згода між кількома суб’єктами національної правової 

системи, певний висновок, дія і припинення якого регулюється національним правом;  

► міжнародний договір – це згода між кількома суб’єктами міжнародного права, певний 

висновок, дія і припинення якого регулюється міжнародним правом;  

►  міжнародний договір – це акт одностороннього волевиявлення, дія і припинення якого 

регулюється міжнародним правом;  

►  міжнародний договір – це правозастосовний акт, дія і припинення якого регулюється 

міжнародним правом. 

 

Завдання № 3 (складність 1) 

Вкажіть правильну відповідь, яка позначає об’єкт міжнародного договору:  

►  відносини між фізичними особами, пов’язані з укладенням, дією та припиненням 

договору;  

►  відносини між націями, пов’язані з укладенням, дією та припиненням договору;  

► міждержавні відносини, а саме відносини, пов’язані з укладенням, дією та 

припиненням договору;  

►  відносини між фізичними та юридичними особами, пов’язані з укладенням, дією та 

припиненням договору;  

►  відносини між національними меншинами, пов’язані з укладенням, дією та 

припиненням договору. 

 

Завдання № 4 (складність 1) 

Назвіть правильне твердження щодо форми міжнародного договору відповідно до 

Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року:  

► міжнародний договір обов’язково повинен бути укладений у письмовій формі;  

►  міжнародний договір повинен бути обов’язково укладений в одному документі; 

міжнародний договір повинен бути укладений у двох або більше документах. 

►  міжнародний договір може бути укладений в електронній формі;  

►  міжнародний договір може бути укладений в усній формі;  

 

Завдання № 5 (складність 1) 

Вкажіть правильну відповідь, яка позначає сторони міжнародного договору:  

►  уряд;  

►  суб’єкти національної правової системи;  

►  етнічні групи;  

►  глава держави. 

► суб’єкти міжнародного права;  

 

Завдання № 6 (складність 1) 

Міжнародні договори, в яких можуть брати участь інші сторони без надання згоди сторін, 

які уклали цей міжнародний договір, та не передбачається виконання особливих умов, 
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називаються:  

►  вільними;  

►  гласними;  

► відкритими;  

►  публічними;  

►  необмеженими. 

 

Завдання № 7 (складність 1) 

Міжнародні договори, у яких коло учасників є заздалегідь визначеним, називаються:  

►  закритими;  

►  обмежувальними;  

►  детермінованими;  

►  чіткими. 

►  точними;  

 

Завдання № 8 (складність 1) 

За рівнем, на якому укладаються міжнародні договори, вони поділяються на:  

►  міждержавні  

►  генеральні;  

►  укладені на виробничому рівні. 

►  локальні;  

►  всезагальні;  

 

Завдання № 9 (складність 1) 

За рівнем, на якому укладаються міжнародні договори, вони поділяються на:  

►  всезагальні;  

►  локальні;  

►  генеральні;  

►  укладені на виробничому рівні. 

► міжурядові;  

 

Завдання № 10 (складність 1) 

За рівнем, на якому укладаються міжнародні договори, вони поділяються на:  

►  укладені на виробничому рівні. 

►  всезагальні;  

►  генеральні;  

►  локальні;  

► міжвідомчі;  

 

Завдання № 11 (складність 1) 

На яку властивість норми міжнародного права вказує факт наявності всезагальної 

практики закріплення аналогічної за змістом норми в універсальних та міжнародних 

документах:  

►  на регіональний характер норми;  

►  на складну конструкцію норми. 

►  на неоднозначність норми;  

► на загальновизнаний характер норми;  

►  на неточність у формулюванні норми;  
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Завдання № 12 (складність 1) 

Від імені держави сторонами міжнародного договору можуть виступати:  

►  Громадяни  

►  Територіальні громади  

►  Органи місцевого самоврядування  

►  Місцеві державні адміністрації 

►  Міністерство  

 

Завдання № 13 (складність 1) 

Держава, яка зберігає оригінальний текст договору в міжнародному праві називається:  

► Депозитарій  

►  Естоппель  

►  Резидент 

►  Зберігач  

►  Комюніке  

 

Завдання № 14 (складність 1) 

Перша стадія укладення міжнародного договору:  

►  Підписання договору  

►  Вираження згоди на обов'язковість договору;  

►  Обговорення умов договору 

► Складання і ухвалення тексту державами;  

►  Встановлення аутентичності текстів договорів;  

 

Завдання № 15 (складність 1) 

Односторонній вихід з договору на умовах або за обставин, які передбачені в ньому, 

називається:  

►  Денонсація  

►  Естоппель  

►  Анулювання договору  

►  Зупинення дії договору 

►  Комюніке  

 

Завдання № 16 (складність 1) 

Принцип та інститут права міжнародних договорів, зміст якого полягає в тому, що 

держава за передбачених умов не може посилатися на які-небудь факти для зупинення, 

призупинення чи визнання недійсним міжнародного договору-  

►  Комюніке  

►  Депозитарій  

►  «Джентльменська угода» 

► Естоппель  

►  Денонсація  

 

Завдання № 17 (складність 1) 

Вкажіть, яке із наведених нижче положень є вірним:  

►  Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе 

лише після внесення відповідних змін до Закону України « Про міжнародне приватне 

право ». 

►  Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, , можливе 

лише після внесення відповідних змін до міжнародного договору.  

►  Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе 
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лише після внесення відповідних змін до Регламенту ВРУ.  

► Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише 

після внесення відповідних змін до Конституції України.  

►  Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України неможливе.  

 

Завдання № 18 (складність 1) 

Вкажіть з огляду на положення Віденської конвенції про право міжнародних договорів 

1969 року, яку із умов визнання міжнародного договору недійсним вказано неправильно:  

►  помилка, стосується факту або ситуації, які, за припущенням цієї держави, існували 

при укладенні договору і являли собою істотну основу для її згоди на обов'язковість для 

неї цього договору;  

►  підкуп представника держави у прямій чи непрямій формі, за допомогою якого було 

отримано згоду держави на обов'язковість для неї договору ;  

► примус представника держави до укладення договору діями або погрозами, 

спрямованими проти держави, не має ніякого юридичного значення ;  

►  примус держави шляхом погрози силою або її застосування на порушення принципів 

міжнародного права, втілених у Статуті Організації Об'єднаних Націй. 

►  обман при укладенні договору, якщо держава уклала договір під впливом обманних 

дій іншої держави, яка брала участь у переговорах;  

 

Завдання № 19 (складність 1) 

Вкажіть, яке із наведених нижче тверджень є неправильним.  

►  Імперативна норма загального міжнародного права є нормою, що приймається і 

визнається міжнародним співтовариством держав у цілому як норма, відхилення від якої 

недопустиме і яку може бути змінено тільки наступною нормою загального міжнародного 

права, що носила б такий же характер.  

►  Застереження, певно виражену згоду з застереженням і заперечення проти 

застереження повинно бути зроблено в письмовій формі і доведено до відома договірних 

держав та інших держав, які мають право стати учасниками договору. 

►  Договір повинен тлумачитись добросовісно відповідно до звичайного значення, яке 

слід надавати термінам договору в їхньому контексті, а також у світлі об'єкта і цілей 

договору.  

► Згоду держави на обов'язковість для неї договору може бути виражено лише шляхом 

підписання договору.  

►  Застереження, яке напевне допускається договором, не потребує якого-небудь 

наступного прийняття іншими договірними державами, якщо тільки договір не передбачає 

такого прийняття.  

 

Завдання № 20 (складність 1) 

Вставте пропущене слово у наступному положенні: «Сторона договору не може 

посилатись на положення свого внутрішнього права як на виправдання для … нею 

договору»( ст.27 Віденської конвенції про право міжнародних договорів):  

►  виконання;  

►  укладення. 

►  оспорювання;  

► невиконання;  

►  розірвання;  

 

Завдання № 21 (складність 1) 

Вставте пропущене слово у наступному положенні: « Кожен чинний договір є 

обов'язковим для його учасників і повинен …виконуватись» (ст.26 Віденської конвенції 

про право міжнародних договорів):  
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►  беззаперечно;  

►  офіційно. 

► добросовісно;  

►  обов'язково;  

►  двосторонньо;  

 

Завдання № 22 (складність 1) 

За об'єктом регулювання міжнародні договори поділяються на:  

►  міждержавні, міжурядові , міжвідомчі;  

►  строкові, безстрокові. 

►  універсальні, міжнародні договори з обмеженою кількістю учасників;  

►  двосторонні, багатосторонні;  

► політичні, економічні , договори зі спеціальних питань;  

 

Завдання № 23 (складність 1) 

Відповідно до положень Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року 

міжнародний договір – це :  

►  міжнародна угода, укладена між державами в письмовій формі і регульована 

національним правом держав,які її укладають, 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;  

► 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;  

►  міжнародна угода, укладена між парламентами держав 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;  

►  міжнародна угода, укладена між державами в письмовій формі і регульована 

міжнародним правом, залежно від того, чи викладена така угода в одному документі, двох 

чи кількох зв'язаних між собою документах, а також залежно від її конкретного 

найменування. 

►  міжнародна угода, укладена між державами в усній 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;  

 

Розділ 2 Тема 2 Внутрішньодержавна процедура 

надання згоди на обов’язковість міжнародного договору 

Завдання № 25 (складність 1) 

Відповідно до пп. b п. 1 ст. 2 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 

р. "ратифікація", "прийняття","затвердження" і "приєднання" означають, залежно від 

випадку, ...  

►  одностороння заява в будь-якому формулюванні і під будь-якою назвою, зроблену 

державою при підписанні, ратифікації, прийнятті чи затвердженні договору або 

приєднанні до нього, за допомогою якого вона бажає виключити або змінити юридичну 

дію певних положень договору в їхньому застосуванні до цієї держави 

►  міжнародний акт, який має таке найменування і за допомогою якого держава виражає 

в міжнародному плані свою згоду на обов'язковість для неї договору  

►  внесення до спеціального реєстру міжнародної організації міжнародного договору, 

який набув чинності, що дає змогу посилатися на нього в органах такої організації  
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►  міжнародну угоду, укладену між державами в письмовій формі і регульовану 

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  

►  документ, який виходить від компетентного органу держави і за допомогою якого одна 

чи кілька осіб призначаються репрезентувати цю державу з метою ведення переговорів, 

прийняття тексту договору або встановлення його автентичності, вираження згоди цієї 

держави на обов'язковість для неї договору або з метою вчинення будь-якого іншого акта, 

що стосується договору  

 

Завдання № 26 (складність 1) 

Вставте пропущене слово у визначенні: «….- це акт, за допомогою якого держава 

висловлює в міжнародному плані свою згоду на обов'язковість для неї договору».  

►  рецепція;  

►  пролонгація;  

►  імплементаційний акт;  

►  денонсація. 

►  ратифікація;  

 

Завдання № 27 (складність 1) 

У відповідях під якими номерами правильно вказано, в якій формі парламент може 

надавати свою згоду на обов’язковість міжнародного договору в Україні:  

►  затвердження міжнародного договору 

►  ратифікації міжнародного договору  

►  денонсації міжнародного договору  

►  прийняття національного закону  

 

Завдання № 28 (складність 1) 

Виберіть правильну відповідь: Денонсація міжнародного договору –це  

►  Продовження дії міжнародного договору 

►  Перевірка міжнародного договору на відповідність чинній конституції держави  

►  Відмова держави від виконання міжнародного договору  

►  Форма висловлення державою згоди на обов”язковість міжнародного договору  

 

Завдання № 29 (складність 1) 

Виберіть правильну відповідь: ратифікація міжнародного договору –це  

►  Перевірка міжнародного договору на відповідність чинній конституції держави  

►  Відмова держави від виконання міжнародного договору  

►  Форма висловлення державою згоди на обов”язковість для неї міжнародного договору  

►  Продовження дії міжнародного договору 

 

Завдання № 30 (складність 1) 

Виберіть правильну відповідь: Пролонгація міжнародного договору- це  

►  Форма висловлення державою згоди на обов”язковість міжнародного договору  

►  Продовження дії міжнародного договору 

►  Відмова держави від виконання міжнародного договору  

►  Перевірка міжнародного договору на відповідність чинній конституції держави  

 

Завдання № 31 (складність 1) 

Верховна Рада України може надавати свою згоду на обов’язковість для неї міжнародного 
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договору у вигляді:  

►  Тільки приєдання до міжнародного договору;  

►  Тільки ратифікації міжнародного договору;  

►  Ратифікації міжнародного договору або приєднання до нього;  

►  Підписання договору; 

►  Видання постанови про набрання чинності для України міжнародного договору;  

 

Розділ 3 Тема3 Співвідношення міжнародного права і 

національного права. 

Завдання № 33 (складність 1) 

Виберіть правильно вказані концепції співвідношення міжнародного і національного 

права:  

►  Загальна та спеціальна;  

►  Міжнародна та національна;  

►  Моністична та дуалістична;  

►  Первинна та вторинна; 

►  Договірна та звичаєва;  

 

Завдання № 34 (складність 1) 

У відповідях під якими номерами неправильно названо варіанти співвідношення 

міжнародного права і національного права  

►  Примат міжнародного права над національним.  

►  Взаємодія норм міжнародного права з нормами національного права.  

►  Колізія норм міжнародного права з нормами національного права. 

►  Примат національного права над міжнародним  

 

Завдання № 35 (складність 1) 

Оберіть відповідь, яка правильно відображає зміст наукової концепції дуалізму:  

► міжнародне і внутрішньодержавне право є різними правовими системами, котрі не 

підпорядковуються одна одній.  

►  міжнародне і національне право є складовими однієї правової системи, при цьому 

міжнародному праву надається примат щодо національного  

►  міжнародне і національне право є складовими однієї правової системи, при цьому 

національному праву надається примат щодо міжнародного  

►  міжнародне і національне право зазнають взаємного впливу, в результаті якого 

забезпечується правове регулювання спільної для них сфери суспільних відносин. 

 

Завдання № 36 (складність 1) 

Оберіть відповіді, які правильно відображають зміст наукової концепції монізму:  

► міжнародне і національне право є складовими однієї правової системи, при цьому 

міжнародному праву надається примат щодо національного  

►  міжнародне і внутрішньодержавне право є різними правовими системами, котрі не 

підпорядковуються одна одній.  

►  міжнародне і національне право зазнають взаємного впливу, в результаті якого 

забезпечується правове регулювання спільної для них сфери суспільних відносин. 

►  міжнародне і національне право є складовими однієї правової системи, при цьому 

національному праву надається примат щодо міжнародного  
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Завдання № 37 (складність 1) 

Оберіть відповідь, яка правильно відображає зміст наукової концепції взаємодії 

міжнародного права із внутрішнім:  

►  міжнародне і національне право є складовими однієї правової системи, при цьому 

національному праву надається примат щодо міжнародного  

►  міжнародне і національне право є складовими однієї правової системи, при цьому 

міжнародному праву надається примат щодо національного  

►  міжнародне і національне право зазнають взаємного впливу, в результаті якого 

забезпечується правове регулювання спільної для них сфери суспільних відносин. 

►  міжнародне і внутрішньодержавне право є різними правовими системами, котрі не 

підпорядковуються одна одній.  

 

Завдання № 38 (складність 1) 

Вкажіть відпровідь, яка неправильно позначає ознаку взаємодії міжнародного і 

національного права:  

►  визнання міжнародного і національного права як складових однієї правової системи, 

при цьому міжнародному праву надається примат щодо національного 

►  можливість непрямої (тобто за допомогою імплементуючого акта) дії норм 

міжнародного договору (несамовиконуваних  

►  можливість прямої (специфічної) дії деяких норм міжнародного договору 

(самовиконуваних),  

►  забезпечення правового регулювання спільної для міжнародного і національного права 

сфери суспільних відносин.  

 

Завдання № 39 (складність 1) 

У відповідях під якими номерами неправильно названо ознаки взаємодії міжнародного і 

національного права:  

►  існування презумпції відсутності антагонізму між міжнародним і внутрішнім правом; 

►  юридична самостійність двох правових систем- міжнародної та національної;  

►  рівноправність і юридична рівність двох правових систем- міжнародної та 

національної;  

►  наявність спільної сфери правового регулювання;  

 

Завдання № 40 (складність 1) 

У відповідях під якими номерами неправильно визначено особливості впливу 

національного права на міжнародне полягає:  

►  держава визнає міжнародний договір джерелом свого права шляхом включення такого 

договору до складу свого національного законодавства;  

►  держава імплементує лише ті міжнародні договори, які відповідають вимогам її 

чинного законодавства. 

►  держава встановлює характер дії міжнародного договору у своїй внутрішній правовій 

системі ( це може бути, наприклад, специфічна пряма дія (специфічна у тому сенсі, що 

міжнародний договір застосовується без будь-яких додаткових імплементаційних актів, 

але тільки за згодою держави) або ж дія непряма (міжнародний договір застосовується 

після видання імплементаційних актів), спільна з нормами закону, додаткова чи 

пріоритетна) і відповідає за її забезпечення;  

►  держава гарантує ефективність національної імплементації міжнародного договору, 

від чого залежить його престиж, авторитетність;  

 

Завдання № 41 (складність 1) 

У відповідях під якими номерами неправильно визначено особливості впливу 

міжнародного права на національне:  
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►  у скасуванні деяких норм національного права (у зв’язку із укладенням міжнародного 

договору існуючі у країні норми права, які по-іншому регулюють ті ж суспільні 

відносини, перестають діяти, щоправда знову ж таки за згодою держави);  

►  у трансформації норм міжнародного договору у правовій системі держави 

►  у зміні окремих норм національного права (це проявляється у тому, що держава 

змінює своє законодавство перед тим, як укласти міжнародний договір, якщо він або його 

проект суперечить чинному законодавству , для того, аби забезпечити відповідність 

внутрішнього законодавства міжнародному договору);  

►  у виданні певних норм національного права ( це знаходить свій вияв у, так званій, 

випереджувальній імплементації, тобто коли держава ініціює введення до свого 

законодавства норм, які відповідають міжнародному договору, хоча міжнародно-правових 

зобов'язань за останнім вона, не будучи його учасником, ще не має, а норми такого змісту 

у національному праві до цього не було; або ж у, так би мовити, “звичайній” 

імплементаційній діяльності, коли приймається національний імплементаційний 

нормативно-правовий акт );  

 

Завдання № 42 (складність 1) 

Взаємодію міжнародного і національного права характеризує:  

►  можливість тільки непрямої ( тобто за допомогою імплементуючого акта) дії норм 

міжнародного договору;  

►  врегулювання «конфліктів» міжнародного права з національним шляхом визначення 

юридичної сили норм національного права в міжнародній правовій системі;  

►  наявність різних сфер правового регулювання ;  

►  нерівноправність міжнародної та національної правових систем; 

►  існування презумпції відсутності антагонізму між міжнародним і внутрішнім правом;  

 

Завдання № 43 (складність 1) 

Представником якої із концепцій співвідношення міжнародного права з національним є І. 

Кант :  

► примат МП над національним  

► незалежність міжнародного права і національного 

►  примат НП над міжнародним  

►  взаємодія міжнародного права із національним  

 

Завдання № 44 (складність 1) 

Представником якої із концепцій співвідношення міжнародного права з національним є 

Гегель Г. :  

►  примат НП над міжнародним  

►  незалежність міжнародного права і національного 

►  примат МП над національним  

►  взаємодія міжнародного права із національним  

 

Завдання № 45 (складність 1) 

Представником якої із концепцій співвідношення міжнародного права з національним є 

Тріппель Г. :  

►  примат НП над міжнародним  

►  взаємодія міжнародного права із національним  

►  примат МП над національним  

►  незалежність міжнародного права і національного 
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Завдання № 46 (складність 1) 

Представником якої із концепцій співвідношення міжнародного права з національним є 

Хенкін Л.  

►  примат НП над міжнародним  

►  примат МП над національним  

►  взаємодія міжнародного права із національним  

►  незалежність міжнародного права і національного 

 

Завдання № 47 (складність 1) 

Виберіть правильну відповідь: «При розбіжності правил міжнародного договору України з 

правилами її внутрішньодержавного законодавства мають застосовуватися правила...»:  

►  Міжнародного договору;  

►  Національного законодавства;  

►  Встановлені Конституційним судом України;  

►  Визначені указом Президента; 

►  Визначені Верховною Радою України;  

 

Завдання № 48 (складність 1) 

Виберіть правильну відповідь: Коли Україна звільняється від зобов’язання виконувати 

умови міжнародного договору України?  

►  Якщо міжнародний договір суперечить Конституції України;  

►  При введенні надзвичайного стану; 

►  За умови оголошення імпічменту Президентові, який укладав даний міжнародний 

договір від імені України.  

►  За наявності рішення Міжнародного суду;  

►  За умови припинення дії міжнародного договору;  

 

Завдання № 49 (складність 1) 

Першим актом національного законодавства України, яким визнано «пріоритет 

загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного 

права», є:  

►  Декларація про державний суверенітет України;  

►  Загальна декларація прав людини  

►  Конституція України  

►  Регламент Верховної Ради України; 

►  Закон України « Про міжнародні договори України»  

 

Розділ 4 Тема 4 Процедури імплементаційної діяльності 

держави із забезпечення виконання нею своїх 

міжнародно – правових зобов’язань в національній 

правовій системі. Поняття імплементації, її види, 

особливості, стадії та способи. 

Завдання № 51 (складність 1) 

Процес юридичного опосередкування реалізації норм міжнародного права на території 

держави , здійснюваний шляхом не тільки правотворчої та організаційно-виконавчої, але 

й правозастосувальної та правотлумачної діяльності державних органів, це:  

►  імплементація норм міжнародного права;  

►  Стратифікація 
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►  Уніфікація норм міжнародного права;  

►  Національна імплементація норм міжнародного права:  

►  Трансформація норм міжнародного права;  

 

Завдання № 52 (складність 1) 

У відповідях під якими номерами неправильно названо особливості національної 

імплементації міжнародних договорів про права людини  

►  визначеність актами міжнародних правозастосувальних органів. 

►  непідпорядкованість постулатам “наступний закон відміняє попередній”, “спеціальний 

закон відміняє загальний”;  

►  необхідною передумовою такого виду державної діяльності є приведення юридичної 

практики у відповідність із договірними зобов’язаннями держави;  

►  залежність від офіційного опублікування імплементованого договору;  

 

Завдання № 53 (складність 1) 

У відповідях під якими номерами правильно вказано, коли має місце національна 

імплементаційна правотворчість:  

►  при створенні нового джерела внутрішнього права шляхом санкціонування норм іншої 

– міжнародної – правової системи;  

►  при приведенні (обов’язковому чи необов’язковому) національного законодавства у 

відповідність із міжнародним договором, зокрема з Конвенцією.  

►  для забезпечення, у разі потреби, дії норм несамовиконуваних міжнародних договорів;  

►  при встановленні змісту норм міжнародного договору. 

 

Завдання № 54 (складність 1) 

Виберіть правильну відповідь: «Основними способами імплементації міжнародно-

правових норм в національній правовій системі є :  

►  Парафування та посилання; 

►  Легітимація та прив”язка;  

►  Абтрактний та конкретний способи;  

►  Бланкетний та описовий способи;  

► Відсилка та інкорпорація;  

 

Завдання № 55 (складність 1) 

У відповідях під якими номерами правильно названо способи національної 

імплементаційної діяльності:  

►  Консолідація  

►  Ратифікація  

►  Інкорпорація  

►  Кодифікація 

 

Завдання № 56 (складність 1) 

Вкажіть спосіб імплементації, за якого держава може включити до свого національного 

законодавства одну або декілька норм, які відсилають до міжнародного права, в силу чого 

останнє може діяти всередині країни, регулюючи відносини між суб’єктами права 

національного.  

►  інкорпорація;  

►  відсилка;  

►  перетворення. 

►  рецепція;  
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►  трансформація;  

 

Завдання № 57 (складність 1) 

Вкажіть спосіб імплементації, за якого в національні правові системи включаються норми, 

повністю ідентичні з нормами відповідного міжнародно-правового акта.  

►  відсилка;  

►  інкорпорація;  

►  трансформація;  

►  рецепція. 

►  перетворення;  

 

Завдання № 58 (складність 1) 

У якому варіанті відповіді правильно вказано спосіб реалізації міжнародно-правових 

норм, що змінює форму та зміст останніх, настільки цього вимагають інтереси держави, 

зумовлені необхідністю ефективної імплементації.  

►  перетворення. 

►  трансформація;  

►  інкорпорація;  

►  відсилка;  

►  рецепція;  

 

Завдання № 59 (складність 1) 

Вкажіть варіант відповіді, у якому правильно вказано, які аспекти включає в себе 

самовиконуваність міжнародного договору?  

►  змістовний;  

►  строковий;  

►  структурний;  

►  суб’єктний. 

►  термінологічний;  

 

Завдання № 60 (складність 1) 

Які аспекти включає в себе самовиконуваність міжнародного договору?  

►  термінологічний;  

►  структурний. 

►  строковий;  

►  процедурний;  

►  суб’єктний;  

 

Завдання № 61 (складність 1) 

Вставте пропущене слово у визначенні: «…- це договори міжнародного права, які не 

вимагають прийняття додаткового імплементаційного законодавства для свого 

ефективного застосування в національній правовій системі».  

►  універсальні міжнародні договори. 

►  односторонні міжнародні договори;  

►  самовиконувані договори;  

►  міждержавні договори;  

►  міжурядові договори;  

 

Завдання № 62 (складність 1) 

Вставте пропущене слово у визначенні: «…- це договір, який потребує національної 
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імплементації».  

►  міжурядові договори;  

►  двосторонній міжнародний договір 

►  несамовиконуваний договір;  

►  самовиконуваний договір;  

►  міждержавні договори;  

 

Завдання № 63 (складність 1) 

Вкажіть один із критеріїв самовиконуваності норм міжнародного права.  

►  Адресованість невизначеному колу осіб;  

►  Детальність (зрозумілий і чіткий характер норми);  

►  Правильна відповідь відсутня. 

►  Вказівка на це в нормах національного законодавства;  

►  Наявність всіх трьох елементів норми (гіпотези,диспозиції, санкції);  

 

Завдання № 64 (складність 1) 

Вкажіть один із критеріїв само виконуваності норм міжнародного права.  

►  Наявність всіх трьох елементів норми (гіпотези,диспозиції, санкції);  

►  Ясність норми;  

►  Адресованість невизначеному колу осіб;  

►  Вказівка на це в нормах національного законодавства;  

►  Адресованість норми юридичним чи фізичним особам . 

 

Завдання № 65 (складність 1) 

Вкажіть один із критеріїв самовиконуваності норм міжнародного права.  

►  Адресованість невизначеному колу осіб;  

►  Вказівка на це в нормах національного законодавства;  

►  Наявність всіх трьох елементів норми (гіпотези,диспозиції, санкції);  

►  Адресованість норми державним органам. 

►  Вказівка в договорі, що його норми застосовуються до відносин у сфері національного 

права;  

 

Завдання № 66 (складність 1) 

Вкажіть відповідь, яка зазначає, де,як правило, містяться санкції самовиконуваних 

міжнародно-правових норм?  

►  Жодна відповідь не є правильною. 

►  В Кодексі міжнародно-правової відповідальності;  

►  В самому акті, де знаходиться норма;  

►  В міжнародному договорі;  

►  В актах національного законодавства;  

 

Завдання № 67 (складність 1) 

ЧИ можуть самовиконуватись міжнародні звичаї та рішення міжнародних міжурядових 

організацій?  

►  Так, самовиконуваність властива і цим елементам системи міжнародного права;  

►  Так, але це виняток з правил;  

►  Лише міжнародні звичаї;  

►  Лише рішення міжнародних міжурядових організацій. 

►  Ні, лише міжнародні договори можуть самовиконуватись;  
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Завдання № 68 (складність 1) 

Яким елементам системи міжнародного права властива само виконуваність?  

►  Міжнародним довогорам, звичаям, рішенням міжнародних міжурядових організацій та 

ін..  

►  Лише міжнародним договорам;  

►  Лише рішенням Європейського суду з прав людини;  

►  Всім елементам системи міжнародного права. 

►  Лише рішенням міжнародних міжурядових організацій;  

 

Завдання № 69 (складність 1) 

З яким поняттям ототожнюється національна імплементація та її основні форми?  

►  паралельною правотворчістю. 

►  уніфікацією;  

► рецепцією;  

►  відсилкою;  

►  перетворенням;  

 

Завдання № 70 (складність 1) 

Назвіть найпоширеніші способи імплементації:  

►  перетворення і трансформація;  

►  відсилка і перетворення. 

►  трансформація і інкорпорація;  

► інкорпорація і відсилка;  

►  відсилка і трансформація;  

 

Завдання № 71 (складність 1) 

Який різновид відсилки має місце, коли національний законодавець покликається на 

вимоги міжнародного права, вживаючи формулювання на кшталт: "...якщо інше не 

передбачене міжнародним договором":  

►  загальна відсилка;  

► часткова відсилка;  

►  зворотна відсилка;  

►  спеціальна відсилка;  

►  відсилка до права третіх країн. 

 

Завдання № 72 (складність 1) 

Назвіть вид відсилки у національному праві до конкретної норми міжнародного права:  

►  зворотна відсилка;  

► спеціальна відсилка;  

►  загальна відсилка;  

►  часткова відсилка;  

►  відсилка до права третіх країн. 

 

Завдання № 73 (складність 1) 

Назвіть вид відсилки у національному праві до усього масиву міжнародного права ст.6 

Конституції США: "Договори, які укладені або будуть укладатися Сполученими Штатами, 

є верховним правом країни...":  

►  часткова;  

►  спеціальна;  

►  зворотна відсилка. 

► загальна;  
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►  відсилка до права третіх країн;  

 

Завдання № 74 (складність 1) 

Під яким терміном у міжнародному праві прийнято розуміти здійснення цілей 

міжнародних норм, а саме: " цілеспрямовану організаційно-правову діяльність держав, 

вчинювану індивідуально, колективно або в рамках міжнародних організацій з метою 

своєчасної, всесторонньої та повної реалізації прийнятих ними у відповідності із 

міжнародним правом зобов'язань.”  

►  денонсація;  

► імплементація 

►  депозитарій;  

►  пролонгація;  

►  ратифікація;  

 

Розділ 5 Тема 5 Міжнародні договори як джерела права. 

Завдання № 76 (складність 1) 

Вкажіть найповніше визначення поняття юридичної сили джерела права:  

►  така його властивість, яка характеризується наявністю відповідної юридичної форми;  

►  така властивість, яка характеризується визначеністю меж його дії;  

►  така його властивість, яка характеризує формальну обов’язковість одного джерела 

права відносно іншого і визначається часткою владних повноважень правотворчого 

суб’єкта;  

►  така його властивість, яка характеризується спрямованістю на досягнення відповідних 

юридичних наслідків;  

►  така його властивість, яка визначається часткою владних повноважень правотворчого 

суб’єкта. 

 

Завдання № 77 (складність 1) 

Форма об’єктивації норми права шляхом надання їй загальнообов’язковості – це :  

► зовнішня форма ( джерело ) права;  

►  інститут права;  

►  галузь права;  

►  правозастосовний акт;  

►  система джерел права. 

 

Завдання № 78 (складність 1) 

Відповідно до ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН до джерел міжнародного права 

належать:  

►  внутрішнє законодавство держав;  

►  лише спеціальні міжнародні конвенції;  

►  звичай ділового обороту;  

►  лише загальні міжнародні конвенції. 

► загальні принципи права, визнані цивілізованими націями;  

 

Завдання № 79 (складність 1) 

Продовжіть речення - наступне доктринальне положення: «В основу системності 

зовнішніх форм (джерел) національного права покладено …»:  

►  всі відповіді правильні. 

►  зв’язки, які існують між різними міжнаціональними правовими сім’ями:  
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►  міжнародні відносини;  

►  взаємопов ’ язані між собою та взаємодіючі одне з одним, системні за характером 

економічні, соціальні та інші відносини, опосередковані за допомогою норм та відповідно 

форм позитивного права ;  

►  зв’язки, які існують між різними національними правовими системами;  

 

Завдання № 80 (складність 1) 

Оберіть правильний варіант відповіді, що вказує, з яких елементів складається система 

джерел національного права ?  

►  законів;  

►  судових, адміністративних прецедентів( у державах, у яких вони визнаються в якості 

джерел права) ;  

►  правових звичаїв;  

►  підзаконних актів;  

►  усі відповіді правильні. 

 

Завдання № 81 (складність 1) 

Виберіть правильну відповідь: «Чинні міжнародні договори України є частиною 

національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм 

національного законодавства,за умови, що ...:  

►  Їх ратифіковано на всенародному референдумі; 

►  Вони не обмежують права громадян;  

►  Вони не суперечать законам України;  

►  Згода на їх обов'язковість надана Верховною Радою України;  

►  Їх підписав Президент України;  

 

Завдання № 82 (складність 1) 

Оберіть правильні твердження :  

►  Тільки ратифіковані міжнародні договори України є джерелами її національного 

права.  

►  Усі чинні міжнародні договори України є джерелами її національного права.  

►  Тільки міжнародні договори, до яких Україна приєдналася, є джерелами її 

національного права. 

►  Чинні міжнародні договори України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною 

Радою України, є джерелами її національного права.  

 

Завдання № 83 (складність 1) 

Вкажіть найширше розуміння поняття національне законодавство в Україні:  

►  усі закони України  

►  усі нормативно-правові акти вищих державних органів в Україні  

► усі джерела права в Україні.  

►  усі нормативно-правові акти в Україні 

 

Розділ 6 Тема 6 Вплив міжнародної правозастосувальної 

практики на реалізацію державами своїх міжнародно-

правових зобов’язань. 

Завдання № 85 (складність 1) 

Протягом скількох днів від дня одержання повідомлення про набуття рішенням 
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Європейського суду з прав людини статусу остаточного орган представництва готує та 

надсилає для опублікування в газеті "Урядовий кур'єр" стислий виклад Рішення 

українською мовою?  

►  3  

►  5  

►  15 

► 10  

►  20  

 

Завдання № 86 (складність 1) 

Окрім виплати відшкодування, з метою забезпечення відновлення порушених прав 

Стягувача,відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» від 2-0-2006р., вживаються :  

►  Заходи примусу;  

► Додаткові заходи індивідуального характеру;  

►  Заходи індивідуального впливу;  

►  Заходи психологічного впливу. 

►  Додаткові заходи загального характеру;  

 

Завдання № 87 (складність 1) 

Суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і 

основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як:  

►  джерело права;  

►  акти рекомендаційного характеру;  

►  як джерело права або як рекомендації, залежно від категорії справи;  

►  забороняється застосовування Конвенції та практики Європейського суду в судовій 

практиці; 

►  джерело права в випадках, передбачених цим законом;  

 

Завдання № 88 (складність 1) 

Хто здійснює юридичну експертизу всіх законопроектів, а також підзаконних 

нормативних актів, на які поширюється вимога державної реєстрації, на відповідність 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, за результатами чого готує 

спеціальний висновок?  

►  Комітет ВРУ у закордонних справах; 

►  Головне експертне управління;  

► Орган представництва;  

►  Міністерство юстиції України;  

►  Орган державної реєстрації;  

 

Завдання № 89 (складність 1) 

Одним із основних напрямків впливу рішень Європейського суду з прав людини на 

національну імплементацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

є:  

►  встановлення, які з норм Конвенції підлягають обов’язковому застосуванню судами;  

►  вжиття заходів примусу у разі незастосування норм Конвенції правозастосувальними 

органами;  

►  застосування норм Конвенції громадянами держави при вирішенні побутових 

конфліктів; 

►  відтворення норм Конвенції в національному законодавстві;  

► застосування норм Конвенції національними правозастосувальними органами, зокрема, 

судами;  
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Завдання № 90 (складність 1) 

Залежно від ролі в імплементаційному процесі, імплементаційне національне 

правотлумачення може бути:  

►  загальнообов’язковим або рекомендаційним;  

►  формальним або неформальним;  

► статичним, "констатуючим" або динамічним;  

►  офіційним або неофіційним; 

►  процесуальним або матеріальним;  

Завдання № 91 (складність 1) 

Попереднє тлумачення міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України 

для надання згоди на їх обов'язковість, яке матиме імплементаційні наслідки, здійснює:  

►  Кабінет Міністрів України;  

►  Верховний Суд України;  

► Конституційний Суд України;  

►  Президент України. 

►  Верховна Рада України;  

Завдання № 92 (складність 1) 

Виконанню підлягають рішення палат Європейського суду з прав людини, які відповідно 

до п. 2 ст. 44 Конвенції набули статусу (…)?  

►  Незмінних;  

►  Первинних;  

►  Офіційних. 

► Остаточних;  

►  Загальнообовязкових;  

Завдання № 93 (складність 1) 

Рішення Європейського суду з прав людини є остаточним якщо:  

►  Відповідач заявляє, що він не звертатиметься з клопотанням про передання справи на 

розгляд Великої палати;  

► Сторони заявляють, що вони не звертатимуться з клопотанням про передання справи 

на розгляд Великої палати;  

►  Винесено у встановленому порядку;  

►  Сторони заявляють, що вони не звертатимуться з заявами до Європейського суду з 

прав людини. 

►  Позивач заявляє, що він не звертатиметься з клопотанням про передання справи на 

розгляд Великої палати;  

Завдання № 94 (складність 1) 

Якщо Європейський суд з прав людини визнає факт порушення Конвенції або протоколів 

до неї і якщо внутрішнє право відповідної держави-учасниці Конвенції передбачає лише 

часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні 

справедливу…:  

►  Інтервенцію;  

►  Реституцію; 

►  Контрибуцію;  

►  Компенсацію;  

► Сатисфакцію;  

Завдання № 95 (складність 1) 

Вкажіть відповідь, яка неправильно визначає мету заходів загального характеру:  

►  забезпечення додержання державою положень Конвенції, Порушення яких 

встановлене Рішенням Європейського Суду з прав людини;  

►  забезпечення усунення недоліків системного характеру, які лежать в основі виявленого 

Європейським Судом з прав людини порушення,  

► забезпечення відновлення порушених прав Стягувача. 

►  усунення підстави для надходження до Європейського Суду з прав людини заяв проти 

України, спричинених проблемою, що вже була предметом 

розгляду в Суді.  

Завдання № 96 (складність 1) 
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Вкажіть відповідь, яка неправильно визначає заходи загального характеру, що спрямовані 

на усунення зазначеної в Рішенні Європейського Суду з прав людини, системної 

проблеми та її першопричини:  

► відновлення настільки, наскільки це можливо, попереднього юридичного стану, який 

Стягувач мав до порушення Конвенції (restitutio in integrum); 

►  внесення змін до чинного законодавства та практики його застосування;  

►  забезпечення юридичної експертизи законопроектів;  

►  внесення змін до адміністративної практики;  

►  забезпечення професійної підготовки з питань вивчення Конвенції та практики Суду 

прокурорів, адвокатів, працівників правоохоронних органів, працівників імміграційних 

служб, інших категорій працівників, професійна діяльність яких пов'язана із 

правозастосуванням, а також з триманням людей в умовах позбавлення свободи;  

Завдання № 97 (складність 1) 

Вкажіть відповідь, яка неправильно відображає значення терміну «Рішення» у Законі 

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини»:  

►  остаточне рішення Європейського суду з прав людини щодо справедливої сатисфакції 

у справі проти України;  

►  остаточне рішення Європейського суду з прав людини у справі проти України, яким 

визнано порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;  

► рішення Європейської Комісії з прав людини; 

►  рішення Європейського суду з прав людини про схвалення умов односторонньої 

декларації у справі проти України;  

►  рішення Європейського суду з прав людини щодо дружнього врегулювання у 

справі проти України;  

Завдання № 98 (складність 1) 

Вкажіть відповідь, яка неправильно відображає, на чий рахунок перераховується сума 

відшкодування, згідно із Рішенням Європейського суду з прав людини, яка знаходиться на 

депозитному рахунку 

державної виконавчої служби:  

► на рахунок одного із подружжя, за умови перебування Стягувача в офіційно 

зареєстрованому шлюбі 

►  на рахунок правонаступника реорганізованого Стягувача- 

юридичної особи після подання ним належним чином оформлених 

документів, які підтверджують його правонаступництво;  

►  на рахунок Стягувача після подання ним відповідної заяви;  

►  на рахунки засновників (учасників, акціонерів) 

ліквідованого Стягувача - юридичної особи після подання ними 

рішень суду, які підтверджують їхній статус засновників 

(учасників, акціонерів) ліквідованого Стягувача- юридичної особи 

на момент ліквідації та визначають частку відшкодування, що 

належить до виплати кожному із засновників (учасників, 

акціонерів);  

►  на рахунки спадкоємців Стягувача- фізичної особи після 

подання ними належним чином оформлених документів, які надають їм 

право на отримання спадщини;  
 


