ІНДИВІДУАЛЬНІ ПІДСУМКОВІ
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. Велика ідея природної рівності і волі всіх людей вперше була
висловлена:
а) софістами;
б) стоїками;
в) римськими юристами.
2. Біблійні ідеї про права і свободи людини одержали подальший
розвиток у політико-правових вченнях таких християнських
мислителів:
а) Августіна і Фоми Аквінського;
б) Дунса Скота і Генрі Бректона;
в) Марсілія Падуанського і Філіппа де Бомануара.
3. Характеризуючи політичну свободу французький просвітитель
Шарль Луї Монтеск’є в багатьох своїх працях наголошував, що вона є:
а) можливістю робити все, що хочеться;
б) правом робити все, що дозволено законом;
в) правом не бути примушеним щось робити.
4. Автором Декларації незалежності США (04.07.1776 р.), яка
проголосила рівність всіх людей перед законом і їх невід’ємні права
на життя і свободу, був:
а) Томас Пейн;
б) Джон Медісон;
в) Томас Джефферсон.
5. “Конституція прав і свобод Війська Запорізького” – це:
жалуванна грамота, надана російським царем Олексієм
Михайловичем українцям;
б) Конституція Пилипа Орлика;
в) один із Універсалів Богдана Хмельницького.

а)

6. Україна брала участь у підготовці та прийнятті таких важливих
міжнародно-правових документів у галузі прав і свобод людини, як:
а) Велика хартія вольностей;
б) Загальна декларація прав людини;
в) Хартія про місцеве самоврядування.
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7. Чинна Конституція України закріплює права і свободи людини і
громадянина:
а) у розділі І;
б) у розділі ХІV;
в) у розділі ІІ.
а)
б)
в)

8. Права людини:
можливості людини, що необхідні для її існування та розвитку:
встановлені законом обов’язкові варіанти поведінки;
суб’єктивні бажання особи щодо соціально-економічних благ.

9. Свободи людини:
можливість людини, що будується на максимально вільному
самовизначенні особи;
б) можливості діяти за власним бажанням та на власний розсуд;
в) можливість бути вільною від будь-яких правил поведінки.
а)

а)
б)
в)

10. Обов’язки людини:
важливий варіант поведінки людини;
мірило необхідної поведінки людини в суспільстві;
дія людини на власний розсуд.

11. Свобода людини полягає в тому, що вона:
вільна від будь-яких обов’язків у суспільстві;
живе і діє в суспільстві відповідно до почуття солідарності та
взаємоповаги;
в) діє в суспільстві, виходячи із розуміння власних інтересів та
способів їх реалізації.

а)
б)

а)
б)
в)
а)
б)
в)

12. Природні (невід’ємні) права – це:
право на користування природними ресурсами;
екологічні права;
права, що належать людині за природою людського існування.
13. Природні (невід ємні) права:
встановлюються державою;
залежать від стану економічного розвитку країни;
символізують індивідуальну свободу та захищеність від свавілля
влади.
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а)
б)
в)

14. Права громадянина охоплюють сферу:
взаємовідносин держави та особи;
цивільно-правових стосунків індивідів;
стосунки між громадянами різних держав.

15. Права людини:
існують незалежно від визнання конкретною державою,
закріплені законом;
б) закріплюються у законодавстві;
в) реалізуються лише у сфері відносин особи із конкретною
державою.
а)

16. Права громадянина:
існують незалежно від визнання та закріплені у законі
конкретною державою;
б) закріплюються у законодавстві і знаходяться під захистом
держави, громадянином якої є особа;
в) реалізуються у сфері будь-якого громадянського суспільства, де
б не знаходилась особа.
а)

17. Права людини:
закріплюються в законодавстві і знаходяться під захистом
держави, громадянином якої є особа;
б) передбачають наявність громадянства як особливого зв’язку
особи і держави;
в) належать людині за фактом народження як природні,
невідчужувані права.
а)

а)
б)
в)

18. До першого покоління прав належать:
громадянські (особисті) та політичні права;
економічні та соціальні права;
культурні та духовні права.

19. Перше покоління прав – це:
система позитивних прав, що може бути реалізована лише за
допомогою держави;
б) система негативних прав, що зобов’язує державу утримуватись
від втручання у правовий статус особи;
в) система адекватних прав, що відповідають рівню суспільного
розвитку.

а)
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20. Негативні права – це права, що:
є поганими, неприйнятними правами;
потребують активних зусиль та державних ресурсів під час їх
реалізації;
в) забезпечують особі можливість бути незалежною від влади.
а)
б)

а)
б)
в)

21. Позитивні права – це права, що:
є хорошими, прийнятними для особи правами,
потребують підтримки та забезпечення з боку держави;
не потребують великих державних ресурсів та не залежать від
рівня соціально-економічного розвитку суспільства.

а)
б)
в)

22. Загальна декларація прав людини була прийнята у:
1789 р.;
1948 р.;
1966 р.

а)
б)
в)

23. До другого покоління прав людини належать:
громадянські (особисті) та політичні права;
економічні та соціальні права;
культурні та духовні права.

24. Друге покоління прав – це:
система негативних прав, що зобов’язує державу утримуватись
від втручання в правовий статус особи;
б) система позитивних прав, що може бути реалізована лише за
допомогою та сприяння держави;
в) система колективних (солідарних) прав, що належать всьому
людству.
а)

а)
б)
в)
а)
б)
в)

25. Колективні права:
права трудових колективів;
права колективів громадян;
права народів, націй, спільнот, асоціацій.
26. Соціальна держава:
повинна виконувати функцію соціального захисту особи;
не повинна виконувати функцію соціального захисту особи;
виконує функцію соціального захисту особи, орієнтуючись на
світову економічну ситуацію.
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а)
б)
в)

27. До принципів правової держави належить:
принцип гуманізму;
принцип верховенства права;
принцип верховенства закону.

а)
б)
в)

28. До принципів правової держави не належить:
принцип верховенства закону;
принцип верховенства права;
принцип єдності права та закону.

29. Права та свободи людини і громадянина, що закріплені
Конституцією України:
а) є вичерпними;
б) не є вичерпними;
в) конституційним законодавством не визначено.
а)
б)
в)

30. Права людини регулюються нормами:
тільки національного права;
тільки міжнародного права;
як нормами національного, так і нормами міжнародного права.

31. Права людини регулюються
внутрішньодержавного права:
а) завжди;
б) тільки до кінця XVIII ст.;
в) майже до початку XX ст.

виключно

нормами

32. Першим в історії міжнародних відносин багатостороннім
договором, яким було закладено засади співробітництва держав у
питаннях прав людини, був:
а) заключний акт Нюрнберзького процесу;
б) статут ООН;
в) загальна декларація прав людини.
33. Загальна декларація прав людини була затверджена і
проголошена Генеральною Асамблеєю ООН:
а) 10 грудня 1948 р.;
б) 24 червня 1950 р.;
в) 16 грудня 1966 р.;
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а)
б)
в)

34. Загальна декларація прав людини складається з:
преамбули і 30 статей;
64 статей;
вступу і 80 статей.

35. Природний характер прав людини Загальна декларація прав
людини:
а) визнає;
б) не визнає;
в) з цього приводу нічого не сказано.
а)
б)
в)

36. Закріплені в Загальній декларації прав людини норми мають:
обов’язковий характер;
рекомендаційний характер;
обов’язковий характер лише перші 15 статей.

37. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права
був схвалений ООН:
а) 10 грудня 1948 р.;
б) 16 грудня 1966 р.;
в) 23 грудня 1993 р.
а)
б)
в)

38. Економічні, соціальні і культурні права називають правами:
першого покоління;
другого покоління;
третього покоління.

39. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права був
схвалений Генеральною Асамблеєю ООН:
а) 10 грудня 1948 р.;
б) 24 грудня 1959 р.;
в) 16 грудня 1966 р.
40. Згідно з Міжнародними пактами про права людини 1966 р.
Україна взяла на себе зобов’язання:
а) брати участь в усіх майбутніх пактах з прав людини;
б) підписувати лише багатосторонні договори стосовно прав
людини;
в) привести своє законодавство у відповідність до міжнародних
стандартів, закріплених у цих пактах.
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а)
б)

а)
б)

41. Кожна людина має право:
на вільний розвиток своєї особистості без обмежень;
на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не
порушуються права і свободи інших людей.
42. Право на життя означає:
ніхто не може бути позбавлений життя в жодному випадку;
ніхто не може бути свавільно позбавлений життя.

43. Медичні, наукові та інші досліди над людьми:
заборонені;
можуть проводитись лише для вирішення особливо важливих
проблем, що мають значення для всього людства;
в) можуть проводитися у виняткових випадках за спеціальним
дозволом Верховної Ради України чи Президента України;
г) можуть проводитися за вільною згодою піддослідного.
а)
б)

44. Чи може бути обмежене право на свободу слова та думки,
вільне висловлення своїх поглядів і переконань?
а) не може бути обмежене;
б) може бути обмежене за рішенням Конституційного Суду
України;
в) може бути обмежене в інтересах національної безпеки,
територіальної цілісності та громадського порядку.
а)
б)
в)
г)

45. Яка освіта є обов’язковою:
неповна середня;
повна загальна освіта;
початкова;
вища.

46. Право на своєчасне одержання винагороди за працю
Конституцією:
а) декларується;
б) захищається;
в) не регламентовано;
г) гарантується.
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47. Чи можливе звільнення від своїх обов’язків за мотивами
релігійних переконань?
а) неможливе ні в якому разі;
б) неможливе, крім випадку заміни виконання військового
обов’язку альтернативною службою;
в) можливе лише в окремих випадках на підставі вмотивованого
рішення суду.
а)
б)
в)

48. Батьки зобов’язані утримувати своїх дітей до:
здобуття середньої освіти;
досягнення повноліття;
отримання самостійного джерела доходів.

а)
б)
в)

49. До культурних прав громадян належать:
право навчатися в університеті культури;
право на користування культурною спадщиною;
право поводити себе культурно.

а)
б)
в)

50. До економічних прав належать:
право на підприємницьку діяльність;
право на охорону здоров’я;
право на безпечне навколишнє середовище.

51. Соціально-економічні права:
повинні забезпечуватися державою в межах наявних ресурсів;
повинні неухильно забезпечуватися незалежно від економічних
умов;
в) гарантуються та забезпечуються державою залежно від
політичних обставин.
а)
б)

а)
б)
в)

52. Конституція України закріплює:
власність священна;
власність зобов’язує;
власність стимулює.

а)
б)
в)

53. Право на відпочинок мають:
громадяни України;
всі особи молодше пенсійного віку;
всі, хто працює.
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а)
б)
в)

54. Під відпочинком розуміють:
мисливство, полювання, грибництво;
вільний від виконання трудових обов’язків час;
вихідні дні та відпустки.

а)
б)
в)
г)

55. Подружжя в шлюбі:
має рівні права;
чоловік має більше прав;
жінка має більше прав;
більше прав має той з подружжя, хто більше заробляє.

а)
б)
в)

56. Шлюб ґрунтується:
на вільній згоді чоловіка;
на вільній згоді родичів дружини;
на вільній згоді чоловіка і жінки.

а)
б)
в)

а)
б)
в)

57. При вступі до шлюбу:
чоловік зобов’язаний вимити ноги матері дружини;
чоловік зобов’язаний сплатити гроші за дружину;
подружжя повинно бути ознайомлене про стан здоров’я один
одного.
58. Обов’язковою є:
повна загальна середня освіта;
вища освіта;
вміння читати, писати, рахувати.

59. Конституційний обов’язок захисту Вітчизни поширюється:
на громадян України;
на всіх, хто на законних підставах перебуває на території
України;
в) на громадян України з 18 років.
а)
б)
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