
 

Для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни  

«Міжнародне право» 

 Вам потрібно роздрукувати один з варіантів та виконати його 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 варіант 

1. Термін міжнародне право розглядається як: 

А.  політична наука 

Б.  особлива система права 

В. як частина національного  законодавства держави 

2. Позначте визначення, яке розкриває поняття «міжнародне приватне право ”:  

а. Підгалузь міжнародного права, що регулює міжнародні економічні відносини.  

б. Підгалузь цивільного права, що регулює цивільні відносини за участю іноземних фізичних та юридичних осіб.  

в. Сукупність норм, що регулюють приватні та процесуальні відносини з іноземним елементом.  

г. Сукупність норм національного права, що регулюють відносини міжнародного обміну товарами та послугами.  

3. У чому полягає подвійний характер джерел МПП?  

а. У особливому значенні судового прецеденту.  

б. У праві судів вирішувати спір на засадах «права справедливості».  

в. У особливому значенні міжнародно-правових актів, можливості їх безпосереднього застосування у національ-

них судах.  

г. Джерела МПП не мають подвійного характеру. 

4. Що є нормативною підставою застосування національними судами іноземного права?  

а. Норми міжнародного права.  

б. Колізійні норми національного законодавства.  

в. Принцип взаємності.  

г. Загальновизнані права людини.  

5. У чому полягає подвійний характер правового становища іноземців?  

а. Вони користуються більшим об’ємом прав, ніж громадяни даної країни.  

б. Вони підпорядковуються одночасно двом правопорядкам – особистому закону та закону країн и перебування.  

в. Вони користуються правом консульського захисту.  

г. На іноземців не поширюється цивільна та адміністративна юрисдикція країни перебування. 

6. До інструментів, що змінюють обсяг дії національного права стосовно іноземців певної державної прина-

лежності, відноситься:  

а. Реторсія.  

б. Національний режим.  

в. Взаємність.  

г. Автономія волі.  

7. Який характер має право власності та інші речові права:  

а. Екстериторіальний.  

б. Територіальний.  

в. Виключний.  

г. Імперативний.  

8. Захист права власності та інших речових прав здійснюється за правом:  

а. Держави, у якій майно знаходиться  

б. Держави суду.  

в. Держави громадянином, якої є позивач.  

г. На вибір заявника відповідно до права держави, у якій майно знаходиться, або відповідно до права держави су-

ду.  

9.Що слід розуміти під «національністю» твору:  

а. Національність автора.  

б. Територіальний характер авторського права.  

в. Місце першого опублікування чи оприлюднення твору.  

г. Мова твору.  

10. Позначте вірне правило, що застосовується до визначення форми зовнішньоекономічного договору, однією 

із сторін якого є громадянин чи юридична особа України:  

а. Форма договору визначається правом, що застосовується до змісту правочину (lex causae).  

б. Форма договору визначається правом місця укладання правочину (locus regit formam actus).  

в. Договір укладається в простій письмовій формі, якщо інше не передбачене законом.  

г. Договір укладається в письмовій формі та потребує нотаріального посвідчення.  

11.  Зовнішньоекономічна угода – це: 

1. Угода, укладена між особами різної національної приналежності. 

2. Угода, ціна якої зазначена в іноземній валюті. 

3. Угода, укладена Урядом  України з іноземним партнером. 

4. Угода, укладена між сторонами, комерційні підприємства яких знаходяться в різних державах. 



2 варіант 

1. Основними джерелами міжнародного права є: 

А. міжнародні звичаї 

Б.  внутрішньодержавні  закони 

В.  акти громадських міжнародних організацій 

2. У чому полягає сутність зворотного відсилання?  

а. Це різновид колізійної взаємності.  

б. Це вид реторсії.  

в. Це ситуація, за якої колізійна норма обраного для застосування іноземного закону, відсилає назад до закону кра-

їни суду.  

г. Це ситуація, за якої колізійна норма обраного для застосування іноземного закону відсилає до норм міжнарод-

них договорів.  

3. Кульгаючі відносини – це:  

а. Відносини, що отримали неоднакову правову оцінку у праві різних держав.  

б. Відносини, не врегульовані правовими нормами.  

в. Відносини, що врегульовані міжнародними звичаями.  

г. Відносини, що регулюються лише звичаями ділового обігу.  

4. Які види імунітету держав вам відомі:  

а. Імунітет від примусового виконання рішень іноземних судів.  

б. Імунітет від притягнення державних підприємств до цивільно-правової відповідальності.  

в. Імунітет від звернення стягнень на майно вищих посадових осіб держави, що знаходиться закордоном.  

г. Імунітет від попереднього забезпечення позову.  

5. Як визначається особистий закон міжнародної міжурядової організації:  

а. За теорією осілості.  

б. За теорією інкорпорації.  

в. У відповідності до засновницьких документів та договору із державою її постійного місцеперебування.  

г. У відповідності із національним законодавством держави постійного місцеперебування.  

6. У чому полягають основні проблеми правового регулювання діяльності ТНК:  

а. ТНК – суб’єкти міжнародного публічного права.  

б. ТНК – це компанії що не лише здійснюють господарську діяльність у багатьох країнах, але й засновані на між-

народному капіталі.  

в. ТНК засновані на нормах міжнародної угоди.  

г. ТНК здійснюють вирішальний вплив на політику та економіку країн, що розвиваються.  

7. Договори тайм-чартера и дімайз-чартера регулюються правом:  

а. Обраним сторонами договору.  

б. Місця виконання договору.  

в. Місця укладання договору.  

г. Прапору судна.  

8. Можливість особи нести відповідальність за шкоду визначається:  

а. Правом місця заподіяння шкоди.  

б. Законом доміцілія, особи що заподіяла шкоду.  

в. Правом держави, де наступили наслідки делікту.  

г. Особистим законом фізичної або юридичної особи.  

9. Вкажіть загальний принцип, встановлений у Гаазьких конвенціях щодо права, яке застосовується до до-

рожньо-транспортних пригод (1971 р.) та відповідальності виробника (1973р.):  

а. Уніфіковані матеріально-правові норми.  

б. Встановлення жорсткого колізійного регулювання.  

в. Застосування складної системи уніфікованих колізійних прив’язок. 

г. Встановлення презумпції відповідальності завдавача шкоди.  

10. Позначте колізійні прив’язки щодо трудових відносин, які передбачені Законом України „Про міжнародне 

приватне право”:  

а. Автономія волі сторін.  

б. Особистий закон наймача (роботодавця).  

в. Закон місця укладання трудового контракту.  

г. Закон місця виконання роботи.  

11. Іноземне право застосовується арбітражним судом у якості: 

а. Права.  

 б. Факту.   

в. Доказу.   

г. Допоміжного засобу для усунення прогалин  у правовому регулюванні. 

 

 



3 варіант 

1. За юридичною силою норми міжнародного права поділяються на: 

а.  звичаєві та договірні 

б.  універсальні та регіональні 

в.  диспозитивні та імперативні 

2. Вкажіть вид суспільних відносин, який не належить до предмету регулювання міжнародного 

приватного права:  
а. Відносини з міжнародного усиновлення.  

б. Відносини з міжнародних перевезень. 

 в. Виконання рішень іноземних судів. 

г. Міжнародне оподаткування.  

3. Які форми права застосовуються у міжнародному приватному праві?  
а. Міжнародні договори.  

б. Правові звичаї.  

в. Внутрішнє законодавство.  

г. Господарські договори.  

4. Колізійні норма – це:  
а. Норма, що містить колізію.  

б. Норма, яка визначає, право якої держави має бути застосоване до правовідносин, ускладнених іноземним елеме-

нтом  

в. Норма, яка усуває колізію між нормативними актами однієї держави.  

г. Норма, що встановлює межі автономії волі сторін.  

5. Виключіть категорію іноземців, що не вказана в Законі України „Про правовий статус іноземців 

та осіб без громадянства”:  
а. Які тимчасово перебувають на території України.  

б. Які тимчасовою проживають в України.  

в. Які постійно прийняті в Україні.  

г. Які постійно проживають в Україні. 

6. Іноземне право не застосовується, оскільки його застосування суперечить правопорядку, основам 

моралі, суспільним устоям, добрим звичаям тощо. В даному випадку мова йде про:  
а. Негативне застереження про публічний порядок.  

б. Позитивне застереження про публічний характер.  

в. Обхід закону.  

г. Колізійна взаємність.  

7. Шлюб між громадянином України та іноземцем реєструється в Україні:  
а. За законодавством України.  

б. За законодавством держави іноземця.  

в. За законодавством будь-якої держави за вибором осіб, що беруть шлюб.  

г. За законодавством країни, з якою особи мають найбільш тісний зв'язок.  

8. Яка мета направлення судових доручень?  
а. Вручення документів за кордоном.  

б. Отримання доказів за кордоном.  

в. Налагодження співробітництва між судовими інстанціями.  

г. Вчинення окремих процесуальних дій за кордоном.  

9. Колізійними питаннями права власності є:  
а. Встановлення змісту права власності та інших речових прав.  

б. Диференціація майна на рухоме та нерухоме.  

в. Визначення підстав виникнення та припинення права власності.  

г. Встановлення змісту юридичної категорії „право власності”  

10. Які основні колізійні прив’язки застосовуються у сфері авторського права:  
а. Особистий закон автора.  

б. Закон національності твору.  

в. Закон місця порушення авторського права.  

г. Закон місця видання твору.  

11. Строк позовної давності за Віденською конвенцією про позовну давність у міжнародній купівлі – 

продажу товарів 1974р. складає: 
а. Три роки.   

б. Чотири роки. 

в. П’ять років.    

г. Десять років. 

 



4 варіант 

1. Основними принципами міжнародного права є:  

а.  принцип міжнародної законності 

б.  принципи підтримки миру та безпеки 

в.   принципи захисту політичних прав людини 

2. У разі подання до судів України позовів до іноземної держави:  

а. Справа розглядається судами у звичайному порядку.  

б. Розгляд справи допускається лише за згодою Міністерства юстиції України.  

в. Розгляд справи допускається лише за згодою компетентних органів відповідної держави.  

г. Спори за участю іноземних держав не підсудні національним судам і розглядаються лише Міжнародним судом 

ООН.  

3. Який спосіб розв’язання проблеми зворотної відсилки є найбільш популярним у сучасних умовах?  

а. Переважна кількість держав визнають усю систему відсилок у повному обсязі, поки не буде встановлене право, 

що передбачає матеріальне регулювання спірних правовідносин.  

б. Переважна більшість держав визнають зворотні відсилки лише на засадах взаємності.  

в. Зворотні відсилки приймаються лише на підставі міжнародних договорів.  

г. Більшість держав визнає лише зворотну відсилку до власного права.  

4. У чому полягає судовий імунітет держави:  

а. Будь-які спірні правочини за участю держави розглядаються у спеціалізованих міжнародних судових установах.  

б. Правочини за участю держави взагалі не можуть бути предметом судового розгляду.  

в. Держава сама визначає підсудність укладених нею правочинів.  

г. Правочини за участю держави не можуть підлягати розгляду в іноземних судах.  

5. На чому засновано теорію державного імунітету:  

а. На звичаях міжнародної ввічливості.  

б. На принципі захисту прав та свобод людини.  

в. На принципі суверенної рівності держав.  

г. На принципі невтручання у внутрішні справи. 

6. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи або визнання фізичної особи недієздатною в Україні ви-

значається:  

а. За особистим законом.  

б. За законом місця проживання.  

в. Законом громадянства фізичної особи.  

г. За законодавством України.  

7. Промислова власність підлягає охороні у випадках, якщо:  

а. Результат принесе державі користь.  

б. Об’єкт використовується в двох або більше державах.  

в. Укладено договір про охорону.  

г. Отримано у відповідній державі охоронний документ.  

8. Позначте питання, що регулюються Віденською конвенцією про договори міжнародної купівлі-продажу 

товарів :  

а. Продаж товарів, що існують на момент укладання договору, або будуть виготовлені у майбутньому.  

б. Продаж товарів на аукціонах.  

в. Порядок укладання договорів купівлі-продажу товарів.  

г. Відповідальність продавця, за шкоду, завдану товаром здоров’ю будь- якої особи.  

9. Договір морського перевезення пасажирів регулюється правом держави:  

а. Місця відправлення пасажирів.  

б. Міста призначення судна.  

в. Яка вказана в білеті пасажира.  

г. Прапору судна. 

10. Право якої держави застосовується до вимог, що випливають з порушення виключних особистих немай-

нових прав:  

а. Автономія волі сторін. 

б. Закон суду.  

в. Особистий закон потерпілого.  

г. Закон держави місця знаходження позивача.  

11. В чому відмінності третейських судів від державних судів? 

1. Третейський суд це суд, створений сторонами для вирішення як внутрішніх, так і зовнішньоекономічних спорів, 

як майбутніх спорів,  так і  спору, що вже виник. 

2. Третейський суд це різновид державного суду, який розглядає лише зовнішньоекономічні спори.  

3. Третейський суд це процедура вирішення спорів з участю посередника. 

 

 



5 варіант 

1. Договірні відносини між державами, що встановлюють особливі взаємні обов’язки і права, у результаті 

яких слабка держава перебуває під владою сильних держав іменується:   

а.  домініоном 

б.  протекторатом 

в.  самоврядні колонії 

2. У чому полягає подібність міжнародного приватного права та міжнародного публічного права:  

а. Спільні джерела правового регулювання.  

б. Основним суб’єктом міжнародного публічного та міжнародного приватного права є держава.  

в. Загальна мета – створення правових засад міжнародного співробітництва в різних галузях суспільних відносин.  

г. Спільний предмет регулювання.  

3. Чинні для України міжнародні договори можуть укладати:  

а. Президент України.  

б. Кабінет Міністрів України.  

в. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, державні органи.  

г. Профспілки України.  

4. Структуру колізійної норми складають такі елементи:  

а. Диспозиція.  

б. Обсяг.  

в. Санкція.  

г. Прив’язка.  

5. Елементами цивільної правоздатності іноземних громадян в Україні не є:  

а. Право займатися промислом у виключній (морській) економічній зоні України.  

б. Право володіти майном на праві власності.  

в. Право спадкувати майно.  

г. Право укладати правочини.  

6. Міжнародні договори та багатосторонні конвенції виходять із принципів:  

а. Матеріальної взаємності.  

б. Формальної взаємності.  

в. Спеціального правового режиму.  

г. Недискримінації. 

7. В Україні для іноземців у шлюбно-сімейних відносинах встановлено: 

а. Національний режим. 

б. Спеціальний режим.  

в. Режим недискримінації. г. Режим найбільшого сприяння.  

8. Який загальний порядок залучення іноземців до праці встановлено на території України:  

а. Повідомлення.  

б. Дозвільний.  

в. Вільний.  

г. Не відрізняється від порядку працевлаштування громадян України.  

9. Позначте основні вимоги національного законодавства щодо надання дозволу на працевлаштування інозе-

мців в Україні:  

а. Дозвіл на працевлаштування іноземців в Україні не потрібний.  

б. Дозвіл на працевлаштування іноземці отримують особисто у відповідному відділенні центру зайнятості.  

в. Дозвіл на працевлаштування іноземців отримують організації- працедавці на строк до одного року.  

г. Дозвіл на працевлаштування потрібний лише тим іноземним громадянам, що походять з держав, з якими вста-

новлено візовий режим.  

10. Назвіть види угод сторін щодо підсудності.  

а. Підсудність не можна встановити за домовленістю сторін.  

б. Пророгаційні та дерогаційні.  

в. Компетенційні та юрисдикційні.  

г. Застереження про підвідомчість спору та застереження про процесуальне право. 

11. Третейські суди як юрисдикційний орган: 

а. Є спеціалізованими державними судами, які входять в систему органів правосуддя. 

б. Є судами, що формуються державою і фінансуються нею. 

в. Є державною організацією. 

г. Не є державними судами, не формуються державою і не фінансуються нею, не входять в систему органів право-

суддя. 

 

 

 

 



6 варіант 

1.Дуалістична концепція про співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права полягає у то-

му, що:   

а.  міжнародне право має перевагу над національним правом  

б.  визнається єдність обох правових систем 

в. міжнародне і внутрішньодержавне право як самостійні правові системи  перебувають у постійній взаємодії 

2. Чи може держава в особі органу виконавчої влади відмовитись від імунітету, укладаючи господарські угоди 

з іноземними юридичними особами.  

а. Рішення про відмову від імунітету за певним господарським зобов’язанням приймає Кабінет Міністрів України.  

б. Рішення про відмову від імунітету за певним господарським зобов’язанням приймає відповідне галузеве мініс-

терство.  

в. Це питання не врегульоване чинним законодавством.  

г. Держава за будь-яких обставин не може відмовитись від імунітету.  

3. Як необхідно тлумачити та застосовувати іноземне право?  

а. У відповідності до закону та доктрини відповідної іноземної держави.  

б. У відповідності до закону та доктрини країни суду.  

в. У відповідності до міжнародних звичаїв та правил міжнародної ввічливості.  

г. У відповідності із офіційним тлумаченням, що здійснюється Міністерством юстиції України. 

4. Держава, як учасник міжнародних приватноправових відносин, має правоздатність:  

а. Загальну.  

б. Спеціальну.  

в. Обмежену.  

г. Універсальну.  

5. У чому полягають основні проблеми правового регулювання діяльності ТНК:  

а. ТНК – суб’єкти міжнародного публічного права.  

б. ТНК – це компанії що не лише здійснюють господарську діяльність у багатьох країнах, але й засновані на між-

народному капіталі.  

в. ТНК засновані на нормах міжнародної угоди.  

г. ТНК здійснюють вирішальний вплив на політику та економіку країн, що розвиваються.  

6. Що називають кумуляцією колізійної прив’язки?  

а. Це автономія волі сторін.  

б. Це один із засобів розв’язання конфлікту кваліфікацій.  

в. Це необхідність враховувати приписи різних правових систем при регулюванні одних і тих самих правовідно-

син.  

г. Це суперечливість колізійної прив’язки.  

7. Право власності визначається за допомогою колізійної прив’язки:  

а. Закон місця знаходження власника.  

б. Закон доміцілія власника.  

в. Закон місця знаходження речі.  

г. Закон громадянства власника. 

8. Яким переважно шляхом здійснюється регулювання іноземних інвестицій?  

а. Колізійними нормами національного права.  

б. За допомогою правил, що встановлені міжнародними угодами.  

в. За допомогою уніфікованих колізійних норм.  

г. На підставі національного інвестиційного законодавства.  

9. Відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883р. конвенційний строк складає:  

а. В залежності від об’єкта охорони 6 або 12 місяців.  

б. 3 роки.  

в. Строк передбачається угодою сторін.  

г. Для всіх об’єктів охорони - 6 місяців.  

10. Праву якої держави підпорядковується форма правочинів щодо нерухомості?  

а. Визначається відповідно до автономії волі сторін.  

б. Праву міста укладання правочину.  

в. Праву місця знаходження майна. 

г. Праву країни продавця.  

11. В чому полягає призначення обрання базису поставки за Правилами ІНКОТЕРМС 2000. 

а. В чіткому визначенні прав обох сторін і розподіленні між ними відповідних обов’язків щодо поставки товару і 

однаковому тлумаченні відповідних комерційних термінів.  

б. В тому, щоб не узгоджувати в контракті ціну товару, асортимент, якість товару. 

в. В тому, щоб не укладати договори перевезення, страхування. 

 

 



7 варіант 

1. Ширина територіального моря становить: 

а.    100 морських миль і вимірюється, як правило, від лінії найбільшого приливу уздовж берега 

б.    200 морських миль і вимірюється, як правило, від лінії найбільшого відливу уздовж берега 

в.   12 морських миль і вимірюється, як правило, від лінії найбільшого відливу уздовж берега 

2. Вкажіть ознаку, яка характеризує приватні правовідносини:  

а. Ієрархічні відносини між суб’єктами. б. Перевага директивно-зобов’язуючих норм права.  

в. Широке використання договірної форми регулювання.  

г. Майнова відокремленість сторін.  

3. Які акти внутрішнього законодавства повністю присвячені врегулюванню правовідносин за участю інозе-

много елемента?  

а. Закон України „Про міжнародне приватне право”.  

б. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність”.  

в. Закон України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”.  

г. Закон України „Про громадянство України”.  

4. До множинних (складних) колізійних норм відносяться:  

а. Альтернативні норми.  

б. Субсидіарні норми.  

в. Кумулятивні норми.  

г. Спеціальні норми. 

5. Правоздатність фізичної особи визначається:  

а. За її особистим законом.  

б. За законодавством України.  

в. Правом місця перебування.  

г. Правом, обраним цією особою. 

6. Реторсія у міжнародному приватному праві – це:  

а. Результат зіткнення (колізії) колізійних норм різних держав.  

б. Заходи примусового впливу у відповідь на недружні дії іншої держави.  

в. Один із способів кваліфікації колізійних норм.  

г. Колізія колізій.  

7. Збитки, яких завдано навмисно і розумно з метою врятування судна, фрахту і вантажу, що перевозиться 

на судні, від загальної для них небезпеки, називаються:  

а. Загальною аварією.  

б. Вартістю ремонту морського судна.  

в. Внесками на покриття видатків.  

г. Коносаментом.  

8. Як слід розуміти «закон вчинення делікту»:  

а. Закон місця настання цивільної відповідальності.  

б. Закон постраждалої особи у правовідносинах.  

в. Закон місця заподіяння шкоди або закон місця настання шкідливих наслідків.  

г. Закон місця, де відбулася подія, що зумовила настання шкідливих наслідків.  

9.Шлюб між іноземцями, зареєстрований за межами України за законом держави місця його реєстрації в 

Україні є:  

а. Недійсним.  

б. Дійсним.  

в. Може бути визнаний дійсним, якщо немає перешкод, встановлених сімейним кодексом України.  

г. Може бути визнаний дійсним на умовах взаємності.  

10. Який режим в галузі трудових відносин за участю іноземних громадян встановлено в Україні:  

а. Національний.  

б. Найбільшого сприяння.  

в. Преференційний.  

г. Ліцензування.  

11. Третейські судді: 

а. Призначаються державними органами у встановленому законодавством порядку. 

б. Призначаються Указом Президента України. 

в. Призначаються Верховним Судом України, мають спеціальний статус та державні гарантії. 

г. Обираються серед суддів державних судів простим голосуванням. 

д. Не призначаються державою, не мають спеціального статусу та гарантій, призначаються  сторонами спору або в 

порядку, передбаченому законодавством по третейські суди та/ або законодавством про міжнародний комерційний 

арбітраж. 

 

 



8 Варіант 

1.  Свобода  польотів над відкритим морем поширюється на: 

а.   прибережні держави 

б.    всі держави 

в.    лише на держави, що не мають виходу до моря, з метою надати їм рівні права із прибережними державами 

2. У яких випадках, не дивлячись на припис колізійної норми щодо застосування іноземного права, застосову-

ється закон суду? 

а. Якщо на цьому наполягають сторони у справі.  

б. Якщо, не дивлячись на вжиті заходи, у розумні строки не вдалося встановити зміст іноземного права.  

в. У відповідності із спеціальним приписом Міністерства юстиції України.  

г. Якщо існує рішення Верховного Суду України, де до аналогічної справи було застосоване право України.  

3. Які імперативні норми національного права обов’язково застосовуються судом, не дивлячись на приписи 

колізійних норм щодо застосування іноземного права?  

а. Норми кримінального та адміністративного права даної держави.  

б. Процесуальні норми даної держави.  

в. Норми національного приватного права, що містять вказівку на їх обов’язкове застосування, та норми, що ма-

ють особливе значення для забезпечення прав та інтересів учасників приватних правовідносин.  

г. Міжнародні стандарти прав людини.  

4. Позначте ознаки офшорних компаній:  

а. Реєстрація статуту в межах спеціальних територіальних юрисдикцій.  

б. Не підлягає оподаткуванню (або підлягає пільговому оподаткуванню) на території юрисдикції, де відбулася ре-

єстрація.  

в. Зобов’язана здійснювати господарську діяльність лише за місцем реєстрації статуту.  

г. Підвищені гарантії комерційної таємниці.  

5. Що називають кумуляцією колізійної прив’язки?  

а. Це автономія волі сторін.  

б. Це один із засобів розв’язання конфлікту кваліфікацій.  

в. Це необхідність враховувати приписи різних правових систем при регулюванні одних і тих самих правовідно-

син.  

г. Це суперечливість колізійної прив’язки.  

6. Коли виникає конфлікт кваліфікацій?  

а. На стадії вирішення колізійного питання.  

б. При розв’язанні спору по суті.  

в. На стадії попереднього розгляду справи.  

г. При необхідності застосувати норми міжнародних договорів.  

7. У чому полягає основна функція Міжнародної організації праці:  

а. Прийняття конвенцій та резолюцій, встановлення міжнародних стандартів праці.  

б. Розв’язання трудових спорів між роботодавцями та працівниками- іноземцями.  

в. Представництво трудівників-мігрантів в іноземних державних та судових установах.  

г. Це міжнародна національна профспілкова організація, що здійснює захист економічних та трудових прав робіт-

ників в усьому світі.  

8. Назвіть види міжнародної підсудності.  

а. За місцем проживання відповідача, за місцем знаходження майна.  

б. За місцем знаходження відповідача або його нерухомого майна на території даної держави.  

в. Територіальна, особиста, договірна.  

г. Виключна, альтернативна, договірна.  

9. Відповідно до закону місця знаходження речі вирішується:  

а. Об’єм прав власника, порядок реквізиції та конфіскації майна.  

б. Коло осіб, що мають можливість володіти таким правом.  

в. Порядок спадкування.  

г. Зміст права власності та інших речових прав, їх здійснення та захист.  

10. Які іноземні інвестори користуються преференційним режимом?  

а. Що працюють на ринку даної країни більш ніж 10 років.  

б. Що здійснюють особливо крупні інвестиції у найбільш важливі галузі економіки країни.  

в. Преференційних режимів для іноземних інвесторів не встановлюється.  

г. Усі іноземні інвестори.  

11. Судді третейських судів виконують свої обов'язки: 

а. На постійній основі  у відповідності із  Законом України «Про статус суддів». 

б. На період розгляду справи міжнародним комерційним арбітражем відповідно до обрання їх сторонами спору 

або призначення в установленому порядку. 

в. На постійній основі у відповідності із Господарським процесуальним кодексом України.  

г. На період обрання їх як представників України до міжнародних організацій.  



9 Варіант 

1. Державний кордон України визначається:  

а.  рішеннями Верховної Ради України  

б.  актами прем’єр міністра України  

в. рішеннями Верховної Ради України і міжнародними договорами України.  

2. Вкажіть способи правового впливу на певні суспільні відносини, які не притаманні міжнародному приват-

ному праву:  

а. Колізійний метод.  

б. Метод рекомендацій.  

в. Метод приписів 

г. Метод заохочень.  

3. Сферою дії Закону України „Про міжнародне приватне право” є:  

а. Визначення застосовуваного права.  

б. Визначення процесуальної правоздатності і дієздатності іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридич-

них осіб.  

в. Визначення підсудності судам України справ з іноземним елементом.  

г. Визначення форми здійснення правосуддя за участю іноземного елемента.  

4. Вкажіть основну прив’язку диспозитивних колізійних норм:  

а. Право, що обране сторонами правовідносин.  

б. Закон суду.  

в. Закон найбільш тісного зв’язку.  

г. Особистий закон сторін.  

5. У чому полягає відмінність кваліфікації колізійної норми від кваліфікації інших видів норм?  

а. Кваліфікація колізійної норми нічим не відрізняється від кваліфікації інших норм права.  

б. Кваліфікація колізійної норми здійснюється у відповідності до вимог міжнародного публічного права.  

в. Колізійна норма пов’язує правові системи різних країн, оскільки фактичний склад правовідносин обтяжений 

іноземним елементом.  

г. Кваліфікація колізійної норми здійснюється відповідно до іноземного законодавства.  

6. Дієздатність фізичної особи визначається:  

а. Законом, обраним фізичною особою.  

б. Особистим законом.  

в. Законом країни перебування.  

г. Законом місця знаходження майна.  

7. Розміщення на творах знаку авторського права передбачено:  

а. Угодою автора и видавця твору.  

б. Бернською конвенцією 1883 г.  

в. Тільки національним законодавством.  

г. Всесвітньою конвенцією про авторське право.  

8. Який характер мають норми Віденської конвенції 1980 р. про договори міжнародної купівлі-продажу това-

рів?  

а. Імперативний, колізійний.  

б. Альтернативний матеріальний.  

в. Диспозитивний, матеріально-правовий.  

г. Рекомендаційний, матеріально-правовий.  

9. Основними ознаками міжнародного авіаперевезення є:  

а. Політ повітряного судна, що належить іноземній особі.  

б. Політ здійснюється по спеціальним міжнародним авіалініям.  

в. Політ повітряного судна в повітряному просторі більш ніж однієї держави.  

г. Наявність у складі екіпажу повітряного судна іноземних громадян.  

10. Застосування закону місця заподіяння шкоди ускладнено проблемою:  

а. Жорсткості прив’язки.  

б. Визначення місця скоєння правопорушення .  

в. Визначення кругу суб’єктів.  

г. Відсутністю практики застосування.  

11. Які існують способи вирішення зовнішньоекономічних спорів? 

а. Зовнішньоекономічні спори (ЗЕС) можуть вирішуватися лише мирним шляхом безпосередньо сторонами без 

втручання будь – яких юрисдикційних органів. 

б. ЗЕС  можуть вирішуватися лише державними судами за місцем знаходження відповідача. 

в. ЗЕС вирішуватися лише державними судами за місцем знаходження позивача. 

г. ЗЕС можуть вирішуватися лише за допомогою посередника, в порядку, визначеному контрактом. 

е. ЗЕС можуть вирішуватися  як державними судами згідно з визначеною національним законодавством підвідом-

чістю, так і  третейськими судами згідно з  відповідним законодавством про міжнародний комерційний арбітраж. 



10 Варіант 

1. Державний кордон України на озерах встановлюється по:   

а.  середині головного рукава 

б.  прямій лінії 

в.  середині головного фарватеру  

2. Вкажіть питання, які вирішуються за особистим законом юридичної особи:  

а. Відповідальність за невиконання зобов’язань.  

б. Порядок реорганізацій та ліквідації.  

в. Підсудність справ, учасником яких є юридична особа.  

г. Право займатися зовнішньоекономічною діяльністю.  

3. У чому полягає «застереження про публічний порядок»?  

а. У невизнанні права іноземної держави.  

б. У забороні застосовувати іноземне процесуальне право.  

в. Іноземне законодавство не застосовується, якщо його застосування несумісне із публічним порядком даної дер-

жави.  

г. Іноземне законодавство застосовується лише у випадках прямо передбачених національним законодавством.  

4. Відповідно до теорії обмеженого імунітету, держава, на території іншої держави:  

а. Завжди користується імунітетом.  

б. Ніколи не користується імунітетом.  

в. Користується імунітетом тільки тоді, коли здійснює суверенні дії.  

г. Не може вчиняти ніяких дій.  

5. У силу якого режиму іноземці однієї держави користуються максимумом тих прав, що надані особам іншої 

держави:  

а. Національного режиму.  

б. Режиму найбільшого сприяння.  

в. Недискримінаційного режиму.  

г. Спеціального режиму.  

6. Що називають кумуляцією колізійної прив’язки?  

а. Це автономія волі сторін.  

б. Це один із засобів розв’язання конфлікту кваліфікацій.  

в. Це необхідність враховувати приписи різних правових систем при регулюванні одних і тих самих правовідно-

син.  

г. Це суперечливість колізійної прив’язки.  

7. Що називають «кульгаючим шлюбом»:  

а. Релігійний шлюб, який не зареєстровано в державних установах.  

б. Шлюб, що має правові наслідки в одній державі, але не має правових наслідків у іншій.  

в. Шлюб, у якому не має дітей.  

г. Шлюб, у якому подружжя постійно не має спільного місця проживання.  

8. Яке колізійне регулювання мають відносини з усиновлення за законодавством України:  

а. Застосовується виключно право України.  

б. Автономія волі сторін.  

в. Особистий закон дитини.  

г. Особистий закон усиновлювача та особистий закон дитини.  

9. На якому принципі будуються відносини в галузі соціального забезпечення в МПП:  

а. Режиму найбільшого сприяння.  

б. Колізійної взаємності.  

в. Матеріальної взаємності.  

г. Формальної взаємності.  

10. Як визначається цивільно-процесуальна право- та дієздатність іноземних фізичних осіб?  

а. Відповідно до принципу взаємності.  

б. Відповідно до національного режиму.  

в. Відповідно до колізійної прив’язки до особистого закону фізичної особи.  

г. Відповідно до колізійної прив’язки «закон суду».  

11. Міжнародний комерційний арбітраж – це: 

а.  Державний суд, який розглядає зовнішньоекономічні спори згідно з підвідомчістю, визначеною національним 

процесуальним законодавством. 

б. Третейський суд, створений для вирішення зовнішньоекономічних спорів. 

в. Примірювальна процедура вирішення спорів без винесення рішення , яка застосовується сторонами з участю 

посередника.  

 

 

 



11 Варіант 

1. До волної території держави належать:   

а.   внутрішні води і територіальне море 

б.  внутрішні води і водний простір за межами територіального моря 

в.  територіальне море і дно океану 

2. Яке місце посідає МПП у правовій системі:  

а. Це самостійна автономна правова система. б. Це галузь національного приватного права.  

в. Це комплексна галузь права.  

г. Це інститут національного цивільного права. 

3. Якими нормативним актами України дозволено застосування звичаїв?  

а. Цивільний кодекс України.  

б. Закон України „Про міжнародне приватне право”.  

в. Закон України „Про міжнародний комерційний арбітраж”.  

г. Кодекс про адміністративні правопорушення України.  

4. Назвіть види колізійних норм в залежності від форми колізійної прив’язки:  

а. Інтертемпоральні та інтерперсональні.  

б. Альтернативні та диспозитивні.  

в. Односторонні та двосторонні.  

г. Міжнародні та національні.  

5. Якщо іноземець має місце проживання в України, його особистим законом є :  

а. Закон його громадянства .  

б. Право країни, з якої ця особа переїхала до України.  

в. Право України.  

г. Право України та право його громадянства. 

6. Терміном «трансмісія» визначається:  

а. Обхід закону.  

б. Зворотне відсилання.  

в. Відсилання до права третьої країни.  

г. Застереження про взаємність.  

7. Належність майна до нерухомих або рухомих речей, а також інша класифікація визначається правом 

держави :  

а. Громадянином, якої є власник.  

б. Де це майно знаходиться.  

в. Особи, що відчужує (продає, дарить та ін. ).  

г. Набувача майна.  

8. Інтелектуальна власність в МПП носить:  

а. Подвійний характер.  

б. Екстериторіальний характер.  

в. Тимчасовий характер.  

г. Територіальний характер.  

9. Міжнародними конвенціями про авторське право та суміжні права передбачені мінімальні строки охорони 

авторських прав:  

а. 25 років.  

б. 25 і 50 років.  

в. 50 і 75 років.  

г. 75 років.  

10. Який основний порядок укладання договору міжнародної купівлі продажу товарів:  

а. За допомогою інтернету.  

б. Безпосередні переговори продавця та покупця.  

в. Обмін офертою та акцептом.  

г. За допомогою банківської установи.  

11. Під постійно діючими міжнародними комерційними арбітражними судами розуміються: 

1. Суди, в яких судочинство здійснюється за цивільними процесуальними законами України, що діють на час роз-

гляду справи, вчинення окремих процесуальних дій або виконання рішення суду. 

2. Державні установи та організації, що здійснюють судочинство на підставі міжнародних угод. 

3. Арбітражні організації чи установи, метою створення та функціонування яких є здійснення розгляду цивільних 

та господарських справ між суб'єктами господарювання України. 

4. Арбітражні організації чи установи, метою створення та функціонування яких є надання суб'єктам міжнародних 

комерційних відносин специфічного виду послуг у сфері третейського вирішення спорів, що виникають між ними. 

 

 

 



12 Варіант 

1.Закордонним органом зовнішніх зносин держави є:   

а.  Міністерство закордонних справ 

б.  дипломатичні представництва 

в.  Уряд 

2. Які органи державної влади зобов’язані вживати заходи по забезпеченню імунітету нашої держави у разі 

подачі позовів до України в іноземних судових установах:  

а. Президент України.  

б. Міністерство закордонних справ України та Міністерство юстиції України.  

в. Фонд державного майна України.  

г. Міністерство фінансів та Верховний Суд України.  

3. Що вважається несумісним із публічним порядком держави?  

а. Право іноземної країни в цілому.  

б. Суспільно-політична система іншої країни.  

в. Наслідки застосування іноземної правової норми на території даної держави.  

г. Судові прецеденти.  

4. Відповідно до теорії абсолютного імунітету держава, на території іншої держави:  

а. Завжди користується імунітетом.  

б. Ніколи не користується імунітетом.  

в. Користується імунітетом тільки тоді, коли вона здійснює суверенні дії.  

г. Прирівнюється до юридичних осіб.  

5. У чому полягає сутність уніфікації матеріально-правових норм в МПП?  

а. Це кодифікація міжнародно-правових звичаїв. б. Це стихійний процес наближення законодавства різних держав.  

в. Це діяльність транснаціональних корпорацій по створенню типових форм комерційних угод.  

г. Це укладення міжнародних договорів, спрямованих на створення одноманітних норм національного права. 

6. Що розуміють під доктриною як джерелом МПП:  

а. Право науковців вносити зміни у чинне законодавство.  

б. Законотворча діяльність науковців.  

в. Опубліковані думки загальновизнаних фахівців в галузі права.  

г. Це наукові праці видатних вчених, що визнані на офіційному рівні та безпосередньо використовуються правоза-

стосовними органами.  

7. Статут міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО):  

а. Затверджено на засіданні асамблеї ООН в 1944 році.  

б. Затверджено Євросоюзом.  

в. Є частиною Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року.  

г. Затверджено Асоціацією міжнародних авіаперевізників.  

8. Назвіть основну умову відшкодування моральної шкоди:  

а. Завдання шкоди здоров’ю.  

б. Наявність вини деліквента.  

в. Наявність професійної хвороби.  

г. Скоєння делікту.  

9. Розірвання шлюбу між громадянами України, здійснене за межами країни за законом відповідної держави, 

є:  

а. Недійсним в Україні.  

б. Дійсним, якщо один із подружжя в момент розірвання шлюбу проживав за межами України.  

в. Дійсним, якщо обоє з подружжя в момент розірвання шлюбу проживали за межами України.  

г. Підлягає обов’язковому перегляду відповідними судовими установами України. 

10. Визнання батьківства в Україні провадиться за:  

а. Особистим законом батьків.  

б. За законом України.  

в. За законом місця проживання дитини.  

г. За спільним законом дитини та одного з батьків. 

11.  Види міжнародних комерційних арбітражних судів : 

а. Господарські апеляційні і касаційні суди. 

б. Система спеціалізованих державних судів за місцем знаходження позивача і відповідача, створених для вирі-

шення економічних спорів.  

в. Постійно діючі міжнародні господарські суди. 

г. Постійно діючі міжнародні комерційні арбітражні суди ; арбітражі ad hoc. 

д. Третейські суди з розгляду всіх категорій справ: спортивних, трудових, цивільних. 

е. Третейські суди для розгляду і вирішення лише конкретного спору. 

 

 



13 Варіант 

1.  Екзекватура – це: 

а.    документ, яким держава акредитації повідомляє державу перебування про призначення глави консульства 

б.   документ, яким держава акредитації повідомляє державу перебування про відкликання дип. представника 

в.   дозвіл держави перебування на виконання консульських обов'язків у консульському окрузі 

2. Яке значення має слово «міжнародне» в понятті МПП:  

а. Приватноправові відносини, що мають у своєму складі іноземний елемент.  

б. Це міждержавні відносини.  

в. Це відносини, врегульовані міжнародним публічним правом.  

г. Це відносини, врегульовані міжнародними договорами.  

3. У якій сфері приватноправових відносин з іноземним елементом не прийнято жодного універсального 

міжнародного договору?  

а. У галузі міжнародного трудового права.  

б. У галузі шлюбно-сімейних відносин з іноземним елементом.  

в. У галузі міжнародних перевезень.  

г. Універсальні міжнародні угоди регулюють усі сфери МПП.  

4. В обсязі колізійної норми визначається:  

а. Правом якої держави будуть регулюватися правовідносини, вказані у даній нормі.  

б. Правовідносини, до яких буде застосовуватися дана норма.  

в. Відповідальність за порушення приписів даної норми.  

г. Умови, за наявності яких можливе застосування даної норми.  

5. Особистим законом біженця є:  

а. Закон громадянства.  

б. Право країни, яка надала йому притулок.  

в. Право країни, яка обрана біженцем для постійного проживання.  

г. Право України 

6. На кому лежить обов’язок встановити зміст іноземного права?  

а. На судових установах.  

б. На сторонах спірних правовідносин.  

в. На працівниках Державної виконавчої служби.  

г. На законних представниках сторін. 

7. Яким правовим режимом користуються іноземці у галузі трудових відносин на території України:  

а. Формальної взаємності.  

б. Національним.  

в. Найбільшого сприяння.  

г. Недискримінації.  

8. Назвіть основну колізійну прив’язку спадкових відносин в МПП:  

а. Останнє місце проживання спадкодавця.  

б. Місцезнаходження майна.  

в. Місце складання заповіту.  

г. Місце подання заяви про прийняття спадщини. 

9. Назвіть види міжнародної підсудності.  

а. За місцем проживання відповідача, за місцем знаходження майна.  

б. За місцем знаходження відповідача або його нерухомого майна на території даної держави.  

в. Територіальна, особиста, договірна.  

г. Виключна, альтернативна, договірна.  

10. Право власності та інші речові права на рухоме майно, що перебуває в дорозі, визначається:  

а. Правом держави, відправлення вантажу.  

б. Правом держави, місця призначення цього вантажу.  

в. Правом держави перевізника.  

г. За допомогою автономії волі.  

11. Міжнародні комерційні арбітражні суди  створюються у відповідності: 

а. Із цивільно-процесуальним законодавством країни місця їх створення на основі рішень відповідних державних 

органів. 

б. Із національним законодавством про судоустрій країни місця їх створення  на основі рішень Уряду або відпові-

дних міністерств. 

в. Із міжнародним законодавством на основі міждержавних угод.   

г. Із арбітражним законодавством країни місця їх створення  на основі рішень недержавних органів: торговельних 

та торгово-промислових палат різних країн, асоціацій, бірж, союзів тощо. 

 

 

 



14 варіант 

1. Комбатанти – це:   

а.   медичний персонал держави, що перебуває у конфлікті 

б.  особи спеціально завербовані на місці або за кордоном для участі у   збройному конфлікті 

в.  особи, які входять до складу збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті 

2. У чому полягає сутність відсилки до права третьої країни?  

а. Це відсилка до права будь-якої третьої країни, що визначається на розсуд суду.  

б. Це відсилка колізійної норми обраного для застосування іноземного закону до права іншої держави, що не є 

країною суду.  

в. Це відсилка до норм багатосторонніх конвенцій про правову допомогу.  

г. Подібна відсилка невідома сучасному МПП.  

3. Для розв’язання яких питань застосовується колізійний принцип «особистий закон юридичної особи»:  

а. Для визначення належної форми установчих документів .  

б. Для визначення особистого статуту юридичної особи.  

в. Для цілей оподаткування.  

г. Для цілей ліцензування.  

4. Які відносини за участю держави регулюються МПП:  

а. Відносини науково-технічного співробітництва.  

б. Приватноправові відносини, у однією стороною є держава, а іншою стороною виступає іноземна приватна осо-

ба.  

в. Держава не є суб’єктом МПП.  

г. Міжурядові відносини.  

5. У чому полягає значення судового прецеденту:  

а. Прецедент - це звичайне судове рішення. 

б. Прецедент має вирішальне значення при вирішенні аналогічних справ у подальшій судовій практиці.  

в. Прецедент має значення норми національного закону.  

г. Усі судові прецеденти є частиною національного законодавства.  

6. Що вважається розщепленням колізійної прив’язки?  

а. Конфлікт юрисдикцій.  

б. Це ситуація, коли правовідносини в цілому підпорядковуються правопорядку однієї країни, а окремі їх елементу 

– правопорядку іншої країни.  

в. Колізії колізій.  

г. Негативні колізії колізій.  

7. Право власності та інші речові права на рухоме майно, що перебуває в дорозі, визначається:  

а. Правом держави, відправлення вантажу.  

б. Правом держави, місця призначення цього вантажу.  

в. Правом держави перевізника.  

г. За допомогою автономії волі.  

8. Особливостями права інтелектуальної власності є:  

а. Обмежений строк захисту.  

б. Особливий порядок передачі.  

в. Невідчужуваність виключних авторських прав.  

г. Обмеженість засобів захисту порушених прав.  

9. Позначте визначення, яке розкриває поняття „міжнародні комерційні правочини” (зовнішньоекономічні 

правочини)  

а. Правочини, укладені внаслідок здійснення оферти та акцепту на території різних держав.  

б. Правочини, укладені між сторонами, комерційні підприємства яких знаходяться на території різних держав.  

в. Правочини, розрахунки за якими здійснюються в іноземній валюті.  

г. Правочини, предмет яких знаходиться за кордоном.  

10. У чому полягають основні зобов’язання держав-учасників Віденської конвенції 1980 р. ?  

а. Прийняття спеціального внутрішнього законодавства.  

а. Віденська конвенція не зобов’язує держави вживати будь-які спеціальні заходи.  

в. Обов’язкове застосування її норм щодо будь-яких договорів міжнародної купівлі-продажу товарів.  

г. Створення спеціальних департаментів, на які покладаються обов’язки контролю за виконанням конвенції.  

11.  Постійно діючи міжнародні комерційні  арбітражі функціонують у відповідності: 

а. Із законодавством про судоустрій країни  місця їх створення.   

б. Із цивільним процесуальним (господарським процесуальним) законодавством місця їх створення.   

в. Із міжнародними договорами про правову допомогу у цивільних справах та зазначеним в них застосованим на-

ціональним процесуальним законодавством.  

г. Із законодавством про міжнародний комерційний арбітраж країни місця їх створення, а також  згідно з їх Регла-

ментами, затвердженими в установленому порядку. 

 



15 варіант 

1. Біпатриди – це:   

а.  особи без громадянства   

б.  особи з подвійним громадянством 

в.  емігранти 

2. У чому полягає сутність відсилки до права третьої країни?  

а. Це відсилка до права будь-якої третьої країни, що визначається на розсуд суду.  

б. Це відсилка колізійної норми обраного для застосування іноземного закону до права іншої держави, що не є 

країною суду.  

в. Це відсилка до норм багатосторонніх конвенцій про правову допомогу.  

г. Подібна відсилка невідома сучасному МПП.  

3. Для розв’язання яких питань застосовується колізійний принцип «особистий закон юридичної особи»:  

а. Для визначення належної форми установчих документів .  

б. Для визначення особистого статуту юридичної особи.  

в. Для цілей оподаткування.  

г. Для цілей ліцензування.  

4. Які відносини за участю держави регулюються МПП:  

а. Відносини науково-технічного співробітництва.  

б. Приватноправові відносини, у однією стороною є держава, а іншою стороною виступає іноземна приватна осо-

ба.  

в. Держава не є суб’єктом МПП.  

г. Міжурядові відносини.  

5. У чому полягає значення судового прецеденту:  

а. Прецедент - це звичайне судове рішення. 

б. Прецедент має вирішальне значення при вирішенні аналогічних справ у подальшій судовій практиці.  

в. Прецедент має значення норми національного закону.  

г. Усі судові прецеденти є частиною національного законодавства.  

6. Що вважається розщепленням колізійної прив’язки?  

а. Конфлікт юрисдикцій.  

б. Це ситуація, коли правовідносини в цілому підпорядковуються правопорядку однієї країни, а окремі їх елементу 

– правопорядку іншої країни.  

в. Колізії колізій.  

г. Негативні колізії колізій.  

7. Дія Варшавської конвенції для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних, 1929 г. , 

розповсюджується на повітряні перевезення:  

а. Всіх авіаперевізників.  

б. За розпорядженням кабінету міністрів України.  

в. Між європейськими державами.  

г. Між країнами, які приймають в ній участь.  

8. У якому розмірі відшкодовується моральна шкода у справах з іноземним елементом:  

а. За погодженням сторін.  

б. Пропорційно розміру матеріальної шкоди, що підлягає відшкодуванню.  

в. На розсуд суду, незалежно від розміру завданої матеріальної шкоди.  

г. Відповідно до національного закону потерпілого.  

9. Перешкодами для вступу у шлюб іноземців на території України за законодавством України є: а. Пряма 

лінія споріднення.  

б. Перебування у шлюбі.  

в. Фізичні вади (глухота, сліпота).  

г. Одностатевість.  

10.Що представляє собою нелегальна трудова еміграція:  

а. Кримінальний злочин міжнародного характеру.  

б. Порушення візового режиму.  

в. Порушення трудового законодавства.  

г. Вимушене переселення.  

11. Під Регламентами  міжнародних  комерційних  арбітражних судів слід розуміти: 

а. Сукупність нормативно-правових актів країни місцезнаходження арбітражу. 

б. Сукупність норм, що регулюють цивільно-правові відносини. 

в. Зібрання процесуальних норм, які регулюють процедуру розгляду цивільних справ в судах загальної юрисдик-

ції. 

г. Документ, затверджений в установленому порядку, яким визначається порядок, правила, процедура вирішення 

спорів  третейським судом ,  починаючи з порушення справи і закінчуючи винесенням арбітражного рішення. 

 



16 варіант 

1. За способом створення міжнародно-правові норми поділяються на: 

а.  звичаєві 

б.  основні;  

в. партикулярні. 

2. Що означає «колізія права» в МПП?  

а. Примат міжнародного права над національним.  

б. Відмінність у національному та міжнародно-правовому регулюванні.  

в. Зіткнення норм внутрішнього законодавства щодо регулювання правовідносин з іноземним елементом.  

г. Різне вирішення одних і тих самих приватноправових питань у законодавстві різних держав. 

3. Який міжнародний договір є єдиною у світі кодифікацією міждержавного МПП:  

а. Гаагська конвенція про міжнародний цивільний процесу 1954 р.  

б. Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р.  

в. Кодекс Бустаманте 1928 р.  

г. Вашингтонська конвенція про захист іноземних інвестицій 1965 р.  

4. До якої правової системи відсилає одностороння колізійна прив’язка:  

а. До закону країни суду.  

б. До особистого закону однієї з сторін зобов’язання.  

в. До особистого закону фізичної особи.  

г. До закону місця укладання договору.  

5. Вкажіть найбільш поширений засіб розв’язання конфлікту кваліфікацій:  

а. Кваліфікація на основі автономії волі сторін.  

б. Кваліфікація по lex cause.  

в. Кваліфікація на основі права країни суду.  

г. Кваліфікація на засадах міжнародної ввічливості.  

6. Особистим законом апатриду є:  

а. Закон його доміцілія.  

б. Право України.  

в. Закон останнього громадянства.  

г. Правом, обране цією особою.  

7. Які спеціальні колізійні прив’язки застосовуються у спадковому праві:  

а. Закон місця відкриття спадщин, закон місцезнаходження спадкової маси.  

б. Закон громадянства спадкодавця, особистий закон спадкоємця.  

в. Закон країни суду, автономія воля сторін.  

г. Закон місця реєстрації заповіту, закон місця проживання усіх спадкоємців.  

8. Як визначається цивільно-процесуальна право- та дієздатність іноземних фізичних осіб?  

а. Відповідно до принципу взаємності.  

б. Відповідно до національного режиму.  

в. Відповідно до колізійної прив’язки до особистого закону фізичної особи.  

г. Відповідно до колізійної прив’язки «закон суду».  

9. Належність майна до нерухомих або рухомих речей, а також інша класифікація визначається правом 

держави :  

а. Громадянином, якої є власник.  

б. Де це майно знаходиться.  

в. Особи, що відчужує (продає, дарить та ін. ).  

г. Набувача майна.  

10. До правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності застосовується право:  

а. Держави суду.  

б. Держави у якій вимагається захист цих прав.  

в. Держави, громадянином якої є позивач.  

г. Держави, громадянином якої є відповідач.  

11. Які спорі підвідомчі міжнародному комерційному арбітражу за законодавством України? 

а. Міжнародному комерційному арбітражу підвідомчі  всі спори, що можуть бути предметом розгляду в судах за-

гальної юрисдикції. 

б. До міжнародного комерційного арбітражу  можуть передаватися спори з договірних та інших цивільно – право-

вих відносин, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних 

зв’язків, крім випадків, якщо в силу закону певні спори не можуть передаватися до арбітражу.   

в. Міжнародному комерційному арбітражу підвідомчі лише спори, що виникають при неналежному виконанні 

договору поставки. 

г. До міжнародного комерційного арбітражу можуть передаватися будь – які спори, щодо яких є домовленість сто-

рін в контракті. 

 



17 варіант 

1. Основними суб’єктами міжнародного права є: 

а. нації та народи, які борються за свою незалежність 

б.  міжнародні міжурядові організації 

в.  міжнародні неурядові організації 

2. В яких нормативних актах України закріплено положення про імунітет іноземних держав:  

а. Україна не приєдналася до жодної міжнародної конвенції про державний імунітет.  

б. Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України.  

в. Цивільний процесуальний та Господарсько-процесуальний кодекси України.  

г. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність».  

3. Як можна визначити категорію «публічний порядок»:  

а. Як суверенітет та безпеку країни.  

б. Як міжнародну правосуб’єктність даної держави.  

в. Ця категорія не має законодавчого визначення..  

г. Шляхом переліку основних норм, що складають основу даного поняття.  

4. Вкажіть суб’єкти, що мають статус міжнародних юридичних осіб:  

а. Міжнародний поштовий союз.  

б. Транснаціональна корпорація „Брітіш Петроліум”  

в. ЮНЕСКО.  

г. Промислово-фінансова група „Індустріальний Союз Донбасу”.  

5. У чому проявляється «прямий» характер матеріального методу?  

а. При його застосування має вирішуватися колізійне питання.  

б. Він передбачає безпосереднє регулювання відносин шляхом прямого застосування матеріальних норм.  

в. Матеріальний метод передбачає обов’язкове застосування матеріальних норм національного законодавства.  

г. Сторони прямо передбачають в угоді регулювання правовідносин нормами права певної країни.   

6. Що розуміють під кваліфікацією колізійної норми?  

а. Це первинна кваліфікація правових понять, що містяться в обсязі та прив’язці.  

б. Це визначення прав та обов’язків сторін.  

в. Це вирішення колізійного питання.  

г. Це поділ правовідносин на окремі статути. 

7. У чому полягає головна відмінність зовнішньоекономічного договору від цивільно-правового договору з іно-

земним елементом:  

а. Цивільно-правовий договір регулюються правом лише однієї держави.  

б. Це тотожні поняття.  

в. Зовнішньоекономічні договори регулюються лише на засадах міжнародного комерційного права.  

г. Цивільно-правовий договір з іноземним елементом – це родове поняття, а зовнішньоекономічний договір – ви-

дове. 

8. Визначте правову природу принципів УНІДРУА:  

а. Міжнародна угода.  

б. Приватна кодифікація міжнародних торгових звичаїв.  

в. Рекомендація міжнародної організації.  

г. Типовий договір міжнародної купівлі-продажу товарів.  

9. Основними колізійним нормами, які застосовуються в галузі міжнародних залізничних перевезень, є:  

а. Закон місця відправлення вантажу (багажу, пасажирів).  

б. Закон місця призначення вантажу.  

в. Закон прапору.  

г. Закон суду.  

10. До сфери дії права, що застосовується до деліктних зобов’язань не входить визначення:  

а. Правоздатності особи, що заподіяла шкоду.  

б. Об’єму відшкодування шкоди.  

в. Підстав звільнення від відповідальності.  

г. Способу відшкодування шкоди.  

11. Арбітраж ad hoc організаційно становить собою: 

а. Певний склад держаних суддів, які належним чином призначені на підставі цивільно-процесуального законодав-

ства України для вирішення конкретного зовнішньоекономічного спору. 

б. Певний склад третейських суддів, які належним чином призначені державою на підставі арбітражної угоди, яку 

між собою уклали сторони спору. 

в. Певний склад третейських суддів, які належним чином призначені сторонами спору або певним компетентним 

органом на підставі арбітражної угоди, яку між собою уклали сторони спору. 

г.Певний склад суддів, які належним чином призначені сторонами спору на підставі Закону України «Про статус 

суддів». 

 



18 варіант 

1. До кола суб’єктів міжнародного публічного права належать: 

а.    юридичні й фізичні особи 

б.    держави, міжнародні організації 

в.    народи, що реалізують право на самовизначення, державоподібні    утворення. 

2.У чому полягає сутність колізійного методу?  

а. Створення судом нової норми права (прецеденту).  

б. Застосування до спірних правовідносин права країни суду.  

в. Подолання колізії між правовими нормами різних країн світу.  

г. Застосування автономії волі сторін правовідносин.  

3. Які міжнародні звичаї відіграють основну роль у регулюванні приватноправових відносин з іноземним еле-

ментом:  

а. Міжнародні звичаї у галузі податкового та митного права.  

б. Міжнародні звичаї у галузі спадкового права.  

в. Міжнародні торгові звичаї, звичаї торгівельного мореплавства.  

г. Звичаї колізійної взаємності.  

4. До якої правової системи може відсилати колізійна норма:  

а. Лише до власного національного права.  

б. До міжнародного права.  

в. До права власної держави, до іноземного чи міжнародного права.  

г. Лише до правової системи іноземної держави.  

5. Що називають «попереднім колізійним питанням»:  

а. Це вирішення питання про підсудність спору.  

б. Це наявність взаємопов’язаних відносин, коли від вирішення питання по одному з них залежить вибір права 

щодо іншого.  

в. Це поняття невідоме МПП.  

г. Це питання про застосування іноземного процесуального права. 

6.Що являє собою необхідність одночасно враховувати особистий закон кожного з подружжя при укладанні 

шлюбу?  

а. Розщеплення колізійної прив’язки.  

б. Кумуляцію колізійної прив’язки.  

в. Це самостійне явище у колізійному регулюванні.  

г. Адаптацію колізійної норми.  

7. Яке право застосовується для регулювання трудових відносин на підприємствах з іноземними інвестиція-

ми:  

а. Автономія волі сторін.  

б. Закон місця реєстрації іноземного інвестора.  

в. Особистий закон найманого працівника.  

г. Закон країни суду.  

8. Право якої країни застосовується при визначенні заповідальної правоздатності особи?  

а. Закон місця укладання заповіту.  

б. Особистий закон спадкодавця.  

в. Закон місця відкриття спадщини.  

г. Закон країни суду.  

9.Що називають апостилем?  

а. Різновид нотаріального посвідчення документів.  

б. Спеціальна судова постанова.  

в. Єдиний напис документі, що підтверджує його справжність та є однаковим для усіх країн, що є учасникам и 

угоди.  

г. Так називають особливий вид угоди, посвідчений печаткою. 

10. Право власності на судна внутрішнього плавання визначається правом держави:  

а. Місця знаходження судна.  

б. Місця реєстрації судна.  

в. Місця державної реєстрації власника.  

г. Громадянства власника.  

11. Після виконання арбітражем ad hoc своїх обов'язків в повному обсязі: 

а. Арбітраж ad hoc стає постійно діючим арбітражним органом. 

б. Арбітраж ad hoc продовжує свої повноваження по розгляду інших спорів, які можуть виникнути між сторонами. 

в. Арбітраж ad hoc набуває особливого статусу. 

г. Існування арбітражу ad hoc як третейського суду припиняється. 

 

 



19 Варіант 

1. За статтею 38 Статуту Міжнародного Суду ООН до джерел міжнародного права належать:  

а.   між нар. конвенції, як загальні, так і спец., що встановлюють правила, виразно визнані державами, що спорять 

б.   міжнародний звичай як доказ загальної практики, визнаної як правова норма 

в.   нац. законодавство різних держав як допоміжні засоби для визначення правових норм 

2. До числа суб’єктів міжнародного публічного права належать: 

а.  фізичні особи, які скоїли міжнародний злочин 

б.   індивіди, що самостійно звертаються до органів ООН чи регіональних організацій з метою захисту порушених 

прав 

в.   народи, що реалізують своє право на самовизначення 

3. При наявності у особи декількох громадянств його особистим законом вважається :  

а. Закон місця народження.  

б. Закон останнього громадянства.  

в. Закон його доміцілія.  

г. Будь-яке право, що обране біпатридом.  

4. Вкажіть нормативні акти, в яких містяться колізійні прив’язки щодо визначення особистого закону юри-

дичних осіб:  

а. Цивільний кодекс України.  

б. Закон України „Про міжнародне приватне право”.  

в. Закон України „Про господарські товариства”.  

г. Господарський кодекс України.  

5. Якими режимами може користуватися іноземна компанія на території держави місцеперебування: 

а. Режимом найбільшого сприяння.  

б. Спеціальним режимом, що встановлює додаткові обтяження.  

в. Національним режимом, режимом найбільшого сприяння, преференційним режимом.  

г. Лише режимом найбільшого сприяння.  

6. Які утворення називають міжнародними юридичними особами?  

а. Це будь-які міждержавні утворення.  

б. Це юридичні особи, утворені відповідно до міжнародних договорів на підставі законодавства двох та більше 

держав.  

в. Це міжнародні неурядові організації.  

г. Це транснаціональні корпорації, що здійснюють господарську діяльність на території двох або більше країн.  

7. Територіальний характер авторського права може бути подоланий завдяки:  

а. Міжнародним угодам.  

б. Уніфікація законодавства.  

в. Застосування колізійної взаємності.  

г. Встановлення міжнародного характеру твору.  

8. Як слід розуміти «автономію волі сторін» щодо зовнішньоекономічних правочинів:  

а. Право суду на власний розсуд використовувати будь-яку національне законодавство при розв’язанні зовнішньо-

економічного спору.  

б. Право сторін обрати будь-яке право для врегулювання усіх аспектів їх правовідносин.  

в. Як обов’язок сторін зробити у контракті застереження про застосовуване право.  

г. Як право сторін обрати будь-яку правову систему для врегулювання основних аспектів правовідносин. 

9. У чому полягає специфіка договору міжнародного перевезення вантажів?  

а. Особливий характер транспортної галузі, як природної монополії.  

б. Поєднання уніфікованих колізійних та матеріально-правових норм.  

в. Поєднання публічно-правового та приватноправового аспектів міжнародного перевезення.  

г. Регулювання міжнародних перевезень виключно нормами багатосторонніх міжнародних конвенцій. 

10. Іноземні автомобільні перевізники не можуть:  

а. Здійснювати перевезення між населеними пунктами в Україні.  

б. Здійснювати транзитний проїзд через Україну.  

в. Здійснювати перевезення пасажирів.  

г. Здійснювати перевезення вантажів.  

11. Арбітражна угода – це: 

а. Угода про передачу спорів на вирішення до третейського суду. 

б. Угода про вибір застосовуваного права. 

в. Угода про створення постійного арбітражного суду. 

 

 

 

 

 



20 варіант 

1. Оберіть правильне твердження:  

а.   на уряд, який прийшов до влади революційним шляхом, не покладаються зобов'язання попереднього уряду, 

зафіксовані в міжнародних договорах 

б.   нові незалежні держави можуть установлювати свій статус у якості учасника будь-якого багатостороннього 

договору, який був чинним на момент правонаступництва держав і чинним щодо території нової держави, шляхом 

повідомлення про правонаступництво 

в.   держави, що з'явилися в ході національно-визвольної боротьби, пов'язані договорами, які було укладено від їх 

імені державами-метрополіями й діяли на момент правонаступництва 

2. Межі континентального шельфу за міжнародними стандартами становлять:   

а. 120  морських миль 

б.  150 морських миль    

в.  200 морських миль 

3. Право фізичної особи на ім’я визначається:  

а. Особистим законом.  

б. Законом країни використання імені.  

в. Законом громадянства.  

г. Правом країни, з якою іноземець тісно пов’язаний.  

4. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою на території України регулюєть-

ся по праву:  

а. Громадянства цієї особи.  

б. Її доміцілія.  

в. Останнім з відомих особистих законів цієї особи.  

г. Суду, що розглядає цивільну справу.  

5. Назвіть генеральну колізійну прив’язку, що застосовується для регулювання особистих немайнових та 

майнових відносин подружжя:  

а. Автономія волі сторін.  

б. Закон місця укладання шлюбу.  

в. Закон спільного місця проживання подружжя.  

г. Закон країни суду.  

6. Назвіть основну колізійну прив’язку трудового договору (контракту):  

а. Особистий закон роботодавця.  

б. Особистий закон робітника.  

в Закон держави, у якій виконується робота.  

г. Закон найбільш тісного зв’язку.  

7. Який принцип застосовується при спадкуванні майна за кордоном?  

а. Матеріальної взаємності.  

б. Колізійної взаємності.  

в. Найбільшого сприяння.  

г. Національного режиму.  

8.Що слід розуміти під легалізацією іноземних документів?  

а. Нотаріальне посвідчення.  

б. Визнання їх на території інших держав.  

в. Підтвердження визначеною посадовою особою справжності реквізитів документу та компетенції органу, що їх 

видав.  

г. Іноземні документи визнаються автоматично, на підставі міжнародних угод та легалізації не потребують.  

9. Відповідно КТМ України право на майно, що затонуло у внутрішніх водах або у територіальному морі Ук-

раїни визначаються за законодавством країни:  

а. Громадянином якої є власник майна.  

б. Прапору судна.  

в. Де це майно затонуло.  

г. Особи, що заподіяла шкоду.  

10. Вкажіть загальне правило звільнення від деліктної відповідальності:  

а. Угода сторін.  

б. Провокаційна поведінка потерпілого.  

в. Наявність вини потерпілого.  

г. Відсутність протиправності діяння, згідно закону країни суду.  

11. Арбітраж  ad hoс  - це: 

а. Разовий арбітраж. 

б. Постійно діючий арбітраж. 

в. Арбітраж, що створений за кордоном. 

г. Арбітраж, не зв’язаний нормами права. 



21  варіант 

1. Державні кордони на судноплавних ріках встановлюються:   

а.  посередині головного фарватеру 

б.  посередині головного рукава 

в. по прямій лінії, що з’єднує виходи державного кордону до іншого водоймища 

2.. ДЕМАРКАЦІЯ – це 

а. визначення в договірному порядку напрямку проходження лінії держкордону на картах 

б.  поновлення державного кордону 

в. визначення в договірному порядку напрямку проходження лінії державного кордону на місцевості 

3.   Договір про космос 1967р. проголосив повністю демілітаризованими:   

а.    Місяць та інші небесні тіла 

б.    весь космічний простір 

в.    планети Сонячної системи 

4. За міжнародним звичаєм верхня межа повітряного кордону держави становить:   

а.   300-350 км над рівнем моря 

б.    8848 м над рівнем моря 

в.    100-130 км над рівнем моря 

5. Назвіть правові форми колізійного методу:  

а. Міжнародні договори.  

б. Колізійні норми національного права.  

в. Колізійні норми права іноземних держав.  

г. Міжнародні торгові звичаї.  

6. Що розуміють під поняттям «Lex mercatoria»:  

а. Особливий інститут національного господарського права.  

б. Система міжнародних конвенцій з питань МПП.  

в. Система недержавного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

г. Підгалузь міжнародного економічного права.  

7. Який вид взаємності надається у галузі авторського права:  

а. Матеріальна.  

б. Двостороння.  

в. Колізійна.  

г. Формальна.  

8. Які межі має автономія волі сторін:  

а. Автономія волі не обмежується.  

б. Сторони можуть обрати право, що має реальний зв'язок із предметом договору.  

в. Застереження про застосовуване право дійсне, лише якщо воно зроблене в момент укладання угоди.  

г. Застереження про застосовуване право не може порушувати імперативні норми права тієї держави, з якою угода 

має найбільш тісний зв'язок.  

9. Основними колізійним нормами, які застосовуються в галузі міжнародних перевезень, є  

а. Закон місця відправлення вантажу (багажу, пасажирів).  

б. Закон місця призначення вантажу.  

в. Закон країни транзиту  

г. Закон прапору.  

10. Зупинення та переривання перебігу позовної давності визначається за:  

а. Законом місця укладання договору.  

б. Законом суду.  

в. Законом перевізника .  

г. Здійснювати перевезення вантажів.  

11. Яке значення має типове арбітражне застереження, яке пропонується постійно діючим арбітражними 

установами: 

а. Типове арбітражне застереження є обов’язковим для застосування під час укладення контракту і  не може бути 

змінено угодою сторін. 

б. Типове арбітражне застереження є рекомендаційним, містить обов’язкові умови арбітражного застереження, але 

може бути доповнено сторонами факультативним умовами. 

в. Типове арбітражне застереження може бути не прийнято до уваги і сторони вправі повністю відійти від його 

рекомендацій. 

 

 

 

 

 

 



22 варіант 

1. Визначення і договірне встановлення лінії проходження держкордону, здійснюване за допомогою великома-

сштабних карт, позначається терміном:  

а.    делімітація 

б.   демаркація 

в.    денонсація 

2.  НАТУРАЛІЗАЦІЯ – це: 

а.   спосіб набуття громадянства за клопотанням індивіда, за фактом шлюбу або всиновлення 

б.    спосіб набуття громадянства за «правом крові» 

в.    спосіб набуття громадянства за «правом ґрунту» 

3. Право війни – це:   

а.  Женевське право 

б.  Гаазьке право 

в.  Віденське право. 

4. Право Женеви регулює: 

а.  права й обов’язки воюючих 

б.  обмеження насильства 

в.  порядок захисту цивільного населення під час війни  

5. Які нові формули прикріплення характерні для сучасного МПП?  

а. Особистий закон усиновителя.  

б. Закон прапору.  

в. Принци найбільш тісного зв’язку.  

г. Закон сутності правовідносин.  

6. У чому полягає теорія «автономної кваліфікації»?  

а. Кваліфікація на основі автономії волі сторін.  

б. Кваліфікація на основі норм міжнародних договорів.  

в. Кваліфікація відповідно до понять, які є загальними для правових систем усіх держав.  

г. Кваліфікація на основі принципу найбільш тісного зв’язку.  

7. До зобов’язань, що виникли внаслідок набуття, збереження майна без достатньої правової підстави, за-

стосовується:  

а. Право потерпілої сторони.  

б. За угодою сторін – право будь-якої держави.  

в. Право особи, яка набула майно або зберегла його у себе без достатньої правової підстави (право набувачів).  

г. Право країни, в якій такі дії мали місце.  

8. Назвіть генеральну прив’язку, що застосовується при регулюванні правовідносин між батьками та діть-

ми?  

а. Закон громадянства дитини.  

б. Закон постійного місця проживання дитини.  

в. Автономія волі.  

г. Закон країни суду.  

9. Право якої держави застосовується для регулювання трудових відносин на морських та повітряних судах:  

а. Закон прапору.  

б. Закон місця укладання трудової угоди.  

в. Особистий закон власника судна.  

г. Особистий закон працівника – члена екіпажу.  

10. Який характер мають колізійні норми щодо спадкування нерухомості:  

а. Рекомендаційний.  

б. Імперативний.  

в. Диспозитивний.  

г. Альтернативний.  

11. Арбітражна угода – це:  

а. Угода  сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або можуть виникнути в зв’язку з 

будь -  якими конкретними правовідносинами. 

б. Угода сторін про порядок вирішення зовнішньоекономічних спорів в судовому порядку.  

в. Угода сторін про досудовий порядок вирішення спорів без втручання юрисдикційних органів. 

 

 

 

 

 

 

 



23 варіант 

1.Існують наступні види визнання   

 А.  de-jure   

 Б.  уряду 

 В. de-fakto 

2.Моністична концепція про співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права полягає в то-

му, що: 

а.  національне і міжнародне право є два різних правопорядки  

б.  визнається єдність обох правових систем 

в.  міжнародне і внутрішньодержавне право як самостійні правові системи перебувають у постійній взаємодії 

3.Об’єктом правонаступництва можуть бути:   

а. державні борги  

б  членство в профспілках 

в. органи влади 

4.Офіційне, але не повне визнання – це визнання:  

а.  de-fakto  

б.  de-jure   

в.  ad-hok 

5.Право здійснювати всі дії з укладення будь-яких міжнародних договорів з усіма суб’єктами міжнародного 

права без спеціальних повноважень в силу свого положення мають:     

а. Голова Верховної Ради України 

б.  Президент України 

в.  глава дипломатичного представництва 

6. Що слід розуміти під колізійною взаємністю:  

а. Іноземне право застосовується лише в тому випадку, якщо у даній державі застосовується право країни суду.  

б. Це взаємність, що встановлена звичаями міжнародної ввічливості.  

в. Це право вільного доступу іноземців до правосуддя.  

г. Це взаємність встановлена Загальною декларацією прав людини.  

7. Яким чином у законодавстві переважної більшості країн визначається особистий закон юридичної особи:  

а. На основі практики міжнародних організацій.  

б. На основі теорії інкорпорації.  

в. На основі теорії контролю.  

г. Шляхом поєднання декількох колізійних прив’язок – місця інкорпорації, місця ефективної господарської діяль-

ності, місця реєстрації, місця контролю.  

8. Відповідно до законодавства України, іноземні юридичні особи відносно земель сільськогосподарського при-

значення можуть мати:  

а. Право власності та інші речові права.  

б. Право оренди.  

в. Будь-які права.  

г. Право, що встановлено угодою сторін. 

9. Учасниками Євразійської патентної конвенції є держави - члени:  

а. Євросоюзу.  

б. СНД.  

в. ООН.  

г. СОТ. 

10. Вкажіть питання, які вирішуються відповідно до зобов’язального статуту (права, що застосовується до 

правочину):  

а. Здатність особи бути зобов’язаною за договором.  

б. Права та обов’язки сторін договору.  

в. Форма договору.  

г. Наслідки недійсності договору.  

11. В якій формі може бути укладена  арбітражна угода, стороною якої є резидент України? 

а. Арбітражна угода може бути укладена лише у письмовій формі. 

б.  Арбітражна угода може бути укладена в будь – якій формі, в тому числі в усній. 

в. Арбітражна угода може бути укладена у формі, яка відповідає застосованому до контракту матеріальному праву.  

 

 

 

 

 

 

 



24 варіант 

1.Способом припинення дії міжнародного договору є:    

а.  парафування   

б.  промульгація    

в. денонсація 

2.  Головним органом організації об’єднаних націй є: 

а.   міжнародна організація праці 

б.   Рада у справах опіки 

в.   Міжнародний  валютний фонд 

3. СПЕЦІАЛЬНІ СЕСІЇ ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ ООН СКЛИКАЮТЬСЯ   

а.  Економічною та соціальною радою ООН 

б.  Міжнародним судом ООН 

в.  Генеральним секретарем ООН 

4. Рада безпеки організації об’єднаних націй складається з:   

а.  усіх держав-членів ООН   

б.  15держав- членів ООН 

в.  54 держав-членів ООН 

5. Відповідно до чинного земельного законодавства іноземні юридичні особи в Україні для ведення підприєм-

ницької діяльності:  

а . Можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за договором 

купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами.  

б. Не можуть набувати право власності на земельні ділянки.  

в. Можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення лише у разі прид-

бання нерухомості в межах чи поза межами неселеного пункту.  

г. Можуть набувати право власності на будь-які види земельних ділянок на загальних засадах.  

6. В юридичній доктрині виділяють теорії імунітету держави:  

а. Універсального й функціонального.  

б. Українського і іноземного.  

в. Абсолютного й обмеженого.  

г. Функціонального й обмеженого.  

7. Переважне право на усиновлення дитини громадянина України мають іноземці, які є:  

а. Громадянами держав, з якими Україна уклала договір про надання правової допомоги.  

б. Родичами дитини.  

в. Матеріально забезпеченими згідно встановленого рівня і не мають власних дітей.  

г. Мають педагогічну освіту.  

8. Яка міжнародна організація відіграє основну роль у регулюванні трудових відносин?  

а. СНД. б. АСЄАН. в. МОТ. г. НАТО.  

9. Яким режимом користуються спадкоємці іноземці? 

а. Найбільшого сприяння.  

б. Спеціальним позитивним режимом.  

в. Спеціальним негативним режимом.  

г. Національним.  

10. Які питання відносять до міжнародного цивільного процесу?  

а. Розгляд справ Міжнародним Судом ООН.  

б. Визнання та виконання іноземних судових рішень.  

в. Позовна давність у цивільних справах з іноземним елементом.  

г. Відносини що виникають між позивачем та відповідачем.  

11. Обов’язковими умовами умови арбітражної угоди є : 

а. Право, що застосовується до контракту. 

б. Мова арбітражного провадження. 

в. Місце проведення засідань Арбітражного суду. 

г. Кількість арбітрів, що розглядають справу, та порядок їх призначення. 

д. Повна офіційна назва арбітражної установи, на розгляд якої передаються спори, види спорів, які передаються на 

розгляд.   

 

 

 

 

 

 

 

 



25 варіант 

1. Судді міжнародного суду Організації Об1єднаних Націй обираються: 

а.  Генеральною Асамблеєю  

б.  Генеральним секретарем  

в.  Економічною та соціальною радою 

2. Юридичною основою діяльності міжнародної організації є:   

а.   міжнародний договір 

б.    правила процедури 

в.    відповідна декларація 

3.  Яка з вказаних організацій не є установою ООН:  

а.    Міжнародний валютний фонд 

б.    Економічна комісія для Європи 

в.    Європейський банк реконструкції і розвитку 

4.У міжнародному праві розрізняють нейтралітет:   

а.  постійний  

б.  вибірковий  

в.  загальний 

5. Фактичними підставами відповідальності є: 

а.   звичай 

б.    норми моралі 

в.    правопорушення 

6. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою на території України регулюєть-

ся по праву:  

а. Громадянства цієї особи.  

б. Її доміцілія.  

в. Останнім з відомих особистих законів цієї особи.  

г. Суду, що розглядає цивільну справу.  

7. У чому полягає основний сенс створення офшорних компаній? 

а. Відмивання «брудних» грошей.  

б. Залучення іноземних інвестицій шляхом гарантування пільгового оподаткування.  

в. Ухилення від оподаткування у державі, де здійснюється основна господарська діяльність компанії. г. Створення 

суб’єктів господарювання для ведення міжнародного бізнесу.  

8. Спадкові відносини регулюються:  

а. Особистим законом фізичної особи в момент складання або скасування заповіту.  

б. Правом держави, у якій спадкодавець мав останнє місце проживання.  

в. Законом громадянства спадкодавця або спадкоємця.  

г. Законом місця проживання спадкодавця в момент складання або скасування заповіту .  

9.Форма заповіту визначається правом держави:  

а. Місця складання заповіту.  

б. Держави, громадянином якої був заповідач на момент складання заповіту або смерті.  

в. Держави місця проживання в час складання заповіту або смерті.  

г. У якій спадкодавець мав постійне місце проживання в момент складання заповіту або в момент смерті.  

10. Які нормативні акти є основними джерелами міжнародного цивільного процесу?  

а. Цивільний процесуальний кодекс України.  

б. Кодекс торгівельного мореплавства України.  

в. Міжнародні звичаї.  

г. Судові прецеденти.  

11. Який строк дії арбітражної угоди? Арбітражна угода вважається укладеною : 

1. На невизначений строк, якщо сторони не обмежили її дію певним строком. 

2. На строк дії контракту, в якому вона міститься. 

3. На строк дії позовної давності. 

4. Строк дії арбітражної угоди закінчується з прийняттям арбітражного рішення. 

 

 


