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В КОЖНОМУ ІЗ ЗАВДАНЬ ОБЕРІТЬ ВАРІАНТ ПРАВИЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДІ: 

 

Документ з якою назвою не відноситься до міжнародних договорів 

{⁓ пакт 

= меморандум  

⁓ конвенція} 

 

Ратифікацією міжнародного договору є  

{⁓ підписання міжнародного договору усіма сторонами такого договору 

= прийняття закону про надання згоди на обов’язковість договору, 

невід'ємною частиною якого є текст міжнародного договору 

⁓ занесення відповідного договору в Реєстр міжнародних договорів 

Організації Об’єднаних Націй} 

 

Чи є міжнародний договір, який підписала Україна, частиною 

законодавства України?  

{⁓ ні 

⁓ так, за будь-яких обставин 

= так, за умови, що Верховна Рада України надала згоду на його 

обов’язковість (ратифікувала його)} 

 

У випадку, якщо норми міжнародного договору ратифікованого 

Верховною Радою України суперечать нормам Закону України, які 

норми мають застосовуватись?  

{⁓ норми Закону України 

= норми міжнародного договору 

⁓ ті норми, які визначить Верховний суд України своїм рішенням} 

 



На регулювання зовнішньоекономічної діяльності направлений 

наступний міжнародний договір 

{⁓ Генеральна угода з тарифів і торгівлі 

⁓ Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 

⁓ Європейська конвенція про правовий статус трудівників-мігрантів} 

 

Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 

застосовується до: 

{⁓ договору купівлі-продажу майна, укладеного між іноземним 

громадянином та українським громадянином, що не є суб’єктами 

господарювання 

⁓ договору купівлі-продажу товару для сімейного або домашнього 

використання, укладеного між іноземним суб’єктом господарювання та 

українським громадянином 

= договору купівлі-продажу товару, укладеного між українським та 

іноземним суб’єктами господарювання} 

 

Генеральна угода з тарифів і торгівлі (GATT) направлена на: 

{⁓ встановлення правил укладання міжнародних договорів купівлі-продажу 

товарів 

= встановлення режиму найбільшого сприяння в міжнародній торгівлі та  

скасування кількісних обмежень щодо імпорту та експорту товарів 

⁓ заборону на торгівлю людьми}  

 

Угода про субсидії та компенсаційні заходи  

{⁓ заохочує країни-учасниці надавати субсидії вітчизняним виробникам 

= обмежує країни-учасниці в наданні субсидій вітчизняним виробникам 

⁓ взагалі не регулює питання щодо надання країнами-учасницями субсидій 

вітчизняним виробникам} 

 



Світова організація торгівлі має на меті 

{⁓ захист вітчизняних виробників усіх держав членів СОТ шляхом 

обмеження імпорту 

= забезпечення рівноправності і конкуренції в торгівлі для всіх держав членів 

СОТ та лібералізацію зовнішньої торгівлі 

⁓ надання переваги в міжнародній торгівлі найбільш економічно розвинутим 

країнам} 

 

Міжнародний Валютний Фонд (МВФ) має на меті 

{⁓ отримання прибутку 

= сприяння стабільності валютних курсів і запобігання девальвації валют 

країн-членів 

⁓ надання переваги в міжнародній фінансовій сфері найбільш економічно 

розвинутим країнам} 

 

Міжнародна торговельна палата - це 

{= недержавна міжнародна організація, яка має на меті підтримку й розвиток 

міжнародної торгівлі 

⁓ державна міжнародна організація, загальна мета якої – підвищення рівня 

життя в країнах, що розвиваються, за рахунок фінансової допомоги 

розвинутих країн 

⁓ недержавна міжнародна організація, яка має на меті підтримку переходу 

країн Центральної і Східної Європи і до відкритої ринкової економіки} 

 

Які із зазначених документів не відносяться до міжнародних торгових 

звичаїв?  

{⁓ Уніфіковані правила по інкасо (англ. Uniform Rules for Collections) 

= Генеральної угода з тарифів і торгівлі, ГАТТ (англ. General Agreement on 

Tariffs and Trade, GATT) 



⁓ Уніфіковані правила стосовно договірних гарантій (англ. Uniform Rules for 

Contract Guarantees)}  

 

Застосування норм міжнародних торгових звичаїв сторонами 

зовнішньоекономічного договору є обов’язковим 

{⁓ у випадку, коли вони затверджені Указом Президента України 

= у випадку, коли це передбачено відповідним зовнішньоекономічним 

договором 

⁓ у будь-якому випадку при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності} 

 

Поняття «консорціум» (англ. Consortium) в праві економічно розвинутих 

країн: 

{⁓ означає певну організаційну форму юридичної особи 

= означає договірні відносини між суб’єктами господарювання 

⁓ такого поняття взагалі не існує} 

 

Поняття «концерн» (нім} Konzern) в німецькому праві: 

{⁓ означає певну організаційну форму юридичної особи 

⁓ означає договір про концесію 

= означає групу юридичних осіб - суб’єктів господарювання, пов’язаних між 

собою відносинами контролю} 

 

Що означає таке поняття, як «фірма» (англ. firm), в міжнародному праві 

та праві економічно розвинутих країн? 

{= суб’єкт господарювання в будь-якій організаційній формі (фізичну особу-

підприємця, партнерство, корпорацію) 

⁓ тільки суб’єкт господарювання у формі юридичної особи 

⁓ тільки суб’єкт господарювання у формі господарського товариства} 

 



Що означає таке поняття, як «компанія» (англ. company), в 

міжнародному праві та праві економічно розвинутих країн? 

{⁓ суб’єкт господарювання в будь-якій організаційній формі (фізичну особу-

підприємця, партнерство, корпорацію) 

= тільки суб’єкт господарювання у формі партнерства чи корпорації, який 

має двох і більше учасників 

⁓ тільки суб’єкт господарювання у формі господарського товариства} 

 

Що означає поняття «corporation» (корпорація) в міжнародному праві та 

праві економічно розвинутих країн?  

{⁓ об’єднання підприємств 

= юридичну особу 

⁓ господарське об’єднання} 

 

До міжнародно-правових джерел регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності відносяться: 

{⁓ Закони України 

= міжнародні торговельні звичаї 

⁓ нормативно-правові акти України} 

 

Які існують типи/сім'ї правових систем? 

{= романо-германська, англо-саксонська, ісламська, соціалістична, змішана 

⁓ приватна та публічна 

⁓ змагальна та інквізиторська} 


