Питання для самоконтролю
Тести до теми «Історія прав людини і громадянина»
1.Поняття «рівності» в праві представляється як:
А.- наслідок свідомого абстрагування від відмінностей, властивим об’єктам, що зрівнюються;
Б. – як об’єктивна однаковість всіх;
В. – як суб’єктивне уявлення про справедливість.
2. Основою природніх прав людини є :
А. – природній порядок;
Б. – становище та роль людини у суспільстві;
В. – фізіологічні можливості, притаманні індивіду.
3. Основою юридичних прав є:
А. – право найсильнішого;
Б. – згода всіх тих , на кого ці права розповсюджуються;
В. – природні права, що належать людині від народження.
4. Кому належить теорія, згідно якої кожна людина має права, що походять від власної природи, а
не від уряду і його законів?
А. – Джон Лок;
Б. - царю Хаммурапі;
В. – Елеонора Рузвельт.
5. З якого часу привертається увага до міжнародних механізмів захисту прав людини?
А. – з ХІХ-ХХ ст.
Б. – з ХІІІ ст..
В. – близько 2000 років до н.е.

Тести до теми «Історія боротьби жінок за права та свободи»
1. Яке перше право було отримано жінками?
А. – виборче право;
Б. – майнові права;
В. – право на працю.
2. З яким рухом пов’язують боротьбу жінок за право голосу?
А. – феміністок;
Б – суфражисток;
В. – дисидентський.
3. В Україні виборче право жінки отримали:
А. – після відміни кріпацтва;
Б. – у 1945 році
В. – у 1917 році.
4. Міжнародне співробітництво стосовно отримання прав і свобод громадян відбувалось у
яких 3-х направленнях?
А. – боротьба з торгівлею людьми, боротьба із торгівлею жінок, боротьба із торгівлею
дітьми;
Б. - боротьба з торгівлею людьми, міжнародне регулювання праці, вирішення колізій
внутрішньодержавного права з питань громадянства;
В. – отримання права на освіту, отримання права голосу, отримання майнових прав.
5. З якою міжнародною організацією пов’язують новий етап розвитку боротьби за права
жінок?

А. – Організація Об’єднаних націй;
Б. – Організація з безпеки і співробітництва В Європі;
В. – Всесвітній конгрес жінок.

Тести до теми «Міжнародна законодавча база захисту прав жінок»
1. На скільки етапів можна умовно поділити історію міжнародного регулювання права жінок?
А. - на три;
Б. – на два;
В. - на п’ять.
2. Який з нижче перелічених документів є найповнішою глобальною рамковою програмою і
планом дій задля ефективної реалізації державної політики, спрямованої на просування
гендерної рівності:
А. – Пекінська декларація та Платформа дій 1995 року;
Б. – Конвенція про політичні права жінок 1952 року;
В. – Декларація про ліквідацію дискримінації відносно жінок.
3. Аналізуючи статті Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок
можна вивезти такі принципи відповідальності держави:
А. – зобов’язання щодо освіти прав жінок та зобов’язання щодо економічної рівності жінок
і чоловіків;
Б. – зобов’язання, що стосуються способів і результатів з захисту прав жінок та
зобов’язання з поваги й виконання прав жінок;
В. – зобов’язання з забезпечення достатнього життєвого рівня та сімейні зобов’язання
4. Загальна декларація з прав людини була підписана:
А. – 1948 року;
Б. – 1954 року;
В. – 1995 року.
5. Конвенція ООН про громадянство одруженої жінки визначає, що:
А. – жінка отримує громадянство відповідно до громадянства чоловіка;
Б. – жінка отримує подвійне громадянство;
В. – жінка за власною згодою може отримати громадянство чоловіка або залишити своє
громадянство.

Тести до теми «Міжнародна законодавча база захисту прав жінок»
1. Який основний документ в українському законодавстві проголошує рівні права та
можливості між жінками та чоловіками?
А. – Конституція України;
Б. – Державна програма рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
В. – Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».
2. Що є основною метою закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків»?
А. – досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності
суспільства;
Б. – обмеження привілеїв чоловіків;
В. – створення умов які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством.

3.
Що мається на увазі під поняттям «інституційний механізм» забезпечення
гендерної рівності?
А. – сукупність взаємозв’язків між формальними та неформальними інститутами які
сприяють реалізації принципів врядування;
Б. – державна программа рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
В. – частина національного законодавства.
4.
Чому більшість законів направлених на забезпечення рівних прав та можливостей
так і залишаються декларативними?
А. – через низьку обізнаність жінок із міжнародними стандартами у сфері прав жінок;
Б. – через відсутність процедури захисту прав жінок;
В. – через відсутність ратифікованих угод між Україною та міжнародними організаціями.
5. Національний план дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях
Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої переодичної доповіді
України передбачає проведення дій до ….
А. – 2021 року;
Б. – 2028 року;
В. – 2019 року.

