
ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ЇХ ЗАХИСТ 

1. Права і свободи людини є: 

2. Елементами правового статусу громадянина України є: 

3. Механізм реалізації прав, свобод і обов’язків громадян включає такі гарантії: 

4. Громадянин України: 

5. Підставами припинення громадянства України є: 

6. Припинення громадянства за ініціативою особи за згодою держави називається: 

7. З якого віку вихід дітей з громадянства може відбуватися лише за їхньою згодою: 

8. Рішення про надання, відновлення, вихід, втрату громадянства України приймає: 

9. Права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією України: 

10. Які права людини є соціальними? 

11. До політичних прав і свобод належить: 

12. Визначте, які із зазначених прав належать до особистих: 

13. До якої групи прав людини Ви віднесете право на таємницю листування? 

14. Право на життя належить до групи: 

15. Право на вільний розвиток особистості належить до групи: 

16. Право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації 

належить до групи: 

17. Право громадян на участь в управлінні державними правами належить до групи: 

18. Право власності належить до групи: 

19. Кожний має право на власність, що передбачає: 

20. Право на підприємницьку діяльність належить до групи: 

21.  Право на відпочинок належить до групи: 

22. Який з перелічених обов’язоків громадян України визначений Конституцією? 

23. Конституція України до основних обов’язків громадянина відносить: 

24. Повага прав людини є основою: 

25. Міжнародним біллем прав людини умовно називають: 

26. Принцип поваги прав людини і основних свобод закріплюється як самостійний у : 

27. Друге покоління прав людини є поколінням: 



28. Яка декларація проводила різницю між правами людини і правами громадянина 

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

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

30. Перша міжнародна організація з підтримки миру та безпеки була утворена в 1919 

р. під назвою: 

31. До якого року проіснувала міжнародна організація Ліга Націй 

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

рівними у своїй гідності та правах» 

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

34. Посада Верховного комісара з прав людини була запроваджена:  

35. Згідно зі Статутом ООН орган, який сприяє міжнародному, економічному та 

соціальному співробітництву та розвитку держав- членів ООН: 

36. Дотримання Загальноі декларації прав людини забезпечує: 

37. Другий факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права 1966р : 

38. Яке з тверджень, що стосується організації та діяльності Ради з прав людини 

ООН, є правильним 

39. Який суб’єкт координує практичну роботу ООН щодо захисту прав людини в 

мирний час і в періоди збройних конфліктів 

40. Назвіть документ, на основі якого заснований Комітет з прав людини ООН 

41. Правом подавати скарги до Комітету з прав людини ООН наділені лише індивіди, 

які перебувають під юрисдикцією держави-учасниці Факультативного протоколу 

до: 

42. Назвіть документ, яким було засновано Комітет із економічних, соціальних  та 

культурних прав 

43. Який головний орган Ради Європи із захисту прав людини 

44. Право на працю в справедливих та сприятливих умовах закріплено у: 

45. Метою Статуту Ліги Націй було: 


