
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Факультет права та міжнародних відносин  

Кафедра публічного та приватного права 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«УКРАЇНСЬКІ СТУДІЇ.  

Змістовий модуль: ПРАВА ЛЮДИНИ, ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ»  

 
Курс: І 

Семестр – 2 

Спеціальність: 061 Журналістика 

Освітня програма: 061.00.05 Міжнародна журналістика 

Форма проведення: онлайн тестування 

Тести розміщені в ЕНК «Українські студії» в рубриці 

«ЕКЗАМЕН» 

1 курс, МЖур, денна ф.н. за посиланням:  

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21931 

Можливість надати відповідь активізується під час проведення 

екзамену – за розкладом. 

Екзамен з дисципліни «Українські студії. Змістовий модуль: Права 

людини, громадянина України» включає 20 питань із множинним 

вибором відповіді. Кількість дозволених спроб: одна. 

Під час складання екзамену студент має вийти на зв’язок в Google 

Meet. 

Тривалість проведення: 2 академічні години (80 хв). 

Максимальна кількість балів 
з дисципліни «Українські студії»:    40 балів, з них:.  

20 балів з «Українські студії. Змістовий модуль: 

Права людини,  громадянина України». 

По одному балу за кожну правильну відповідь на  

тестове питання. 
 

Критерії оцінювання: 
 

Кількість 
балів 

Значення оцінки 

17-20 балів 
Студент вільно володіє теоретичним матеріалом та аналізує матеріал на високому 

рівні 

16-13 балів 
Студент володіє теоретичним матеріалом та аналізує матеріал на достатньому 
рівні. 

12-8 балів 
Студент володіє теоретичним матеріалом на рівні, необхідному для подальшого 
навчання або професійної діяльності. 

7-1 балів Студент володіє теоретичним матеріалом та аналізує матеріал на низькому рівні. 



Перелік допоміжних матеріалів: 

- Будь-якими допоміжними джерелами забороняється користуватися під час  екзамену. 

 

 

Перелік питань до екзамену: 
 

1. Розкрийте зміст поняття прав людини.  

2. Охарактеризуйте ознаки основних прав людини.  

3. Надайте характеристику міжнародним стандартам у галузі прав людини і громадянина. 

4. Опишіть відмінності між правами людини і правами громадянина.  

5. Визначте особливості класифікацій основних прав людини.  

6. Розкрийте зміст: фізичних, особистісних, культурних, економічних, політичних прав 

людини.  

7. Поняття конституційно-правового статусу людини і громадянина та його елементи. 

8. Поясніть принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина. 

9. Надайте загальну характеристику Конвенції ООН про права дитини. 

10. Поясніть зміст прав дитини за національним законодавством.  

11. Опишіть особливості прав дітей за віковими категоріями. 

12. Визначте особливості захисту прав дитини.  

13. Розкрийте зміст права на життя.   

14. Розкрийте зміст права на особисту недоторканість. 

15. Розкрийте зміст права на охорону здоров’я.  

16. Розкрийте зміст права на повагу до гідності людини.  

17. Розкрийте зміст права на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

кореспонденції. 

18. Розкрийте зміст права на свободу думки і слова.  

19. Розкрийте зміст мовних прав.  

20. Охарактеризуйте право на громадянство. Набуття  і припинення  громадянства України.  

21. Визначте особливості права на освіту.  

22. Опишіть право на участь в управлінні державними справами.  

23. Надайте визначення поняттям „збори і мітинг”, „похід”, „демонстрація”, „пікетування”, 

„мирні акції”.  

24. Розкрийте зміст права на звернення.  

25. Охарактеризуйте право голосу.  

26. Розкрийте зміст механізмів  забезпечення  народовладдя в Україні.  

27. Охарактеризуйте референдум як спосіб безпосереднього  волевиявлення  народу  України.  

28. Охарактеризуйте поняття та види обов’язків людини і громадянина України.  

29. Надайте загальну характеристику адміністративно-правового забезпечення прав і свобод 

людини та громадянина.  

30. Визначте особливості адміністративної відповідальності.  

31. Охарактеризуйте систему адміністративних стягнень.  

32. Надайте характеристику кримінально-правового забезпечення прав і свобод людини та 

громадянина.  

33. Надайте кримінально-правову характеристику окремим видам покарань.  

34. Визначте особливості права на амністію і помилування.  

35. Охарактеризуйте право на погашення судимості.  

36. Надайте загальну характеристику злочинів проти життя та здоров’я особи; проти волі, 

честі та гідності особи; проти виборчих, трудових та інших прав і свобод людини та 

громадянина. 

37. Охарактеризуйте права людини, громадянина за Цивільним кодексом України. 

38. Визначте особливості  права  власності  за  законодавством  України.  

39. Охарактеризуйте право на укладання цивільно-правових договорів.  



40. Охарактеризуйте право на спадкування за заповітом.   

41. Визначте особливості  права на спадкування за законом.  

42. Охарактеризуйте право на підприємницьку діяльність.  

43. Визначте особливості права громадян як споживачів. 

44. Охарактеризуйте захист прав споживачів.  

45. Розкрийте зміст права на укладання шлюбу. Охарактеризуйте умови  і  порядок  

укладання   шлюбу.   

46. Охарактеризуйте підстави і порядок  розірвання  шлюбу.   

47. Розкрийте зміст права на отримання аліментів. Аліментні  зобов’язання.  

48. Охарактеризуйте особисті  і майнові  права  та  обов’язки  батьків  і  дітей.   

49. Охарактеризуйте особисті немайнові права та обов'язки подружжя; особиста приватна 

власність дружини, чоловіка.  

50. Охарактеризуйте право на усиновлення.  

51. Визначте особливості права на опіку та піклування. 

52. Визначте особливості права на працю.  

53. Надайте загальну  характеристику  прав людини і громадянина за Кодексом  законів  про  

працю  України.   

54. Визначте особливості права на належні, безпечні і здорові умови праці.  

55. Охарактеризуйте порядок   прийняття   на   роботу. 

56. Охарактеризуйте загальні  підстави  припинення трудового договору. Припинення 

трудового договору з ініціативи  працівника; з  ініціативи  власника. 

57. Розкрийте зміст поняття  та  види  робочого  часу.   

58. Визначте особливості права на відпочинок. Види  часу  відпочинку.  

59. Охарактеризуйте право  на  відпустку. Закон України „Про відпустки”.  

60. Охарактеризуйте право на страйк. Гарантії для працівників під час страйку.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зразки тестових питань: 
 

 

   

Екзаменатор Н.О. Обловацька 

 

Завідувач кафедри публічного 

та приватного права                                                                              Л.В. Орел 

 


