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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Юридичний самозахист 

Викладач (-і) Остап’як Микола Михайлович, викладач кафедри теорії та 
історії держави і права 

Контактний 
телефон викладача 

Остап’як Микола Михайлович тел.0979825043 

E-mail викладача Остап’як Микола Михайлович 

mykola.ostapiak@pnu.edu.ua  

Формат дисципліни Очний 

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, 90 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pnu.edu.ua/   

Консультації Консультації проводяться відповідно до графіку індивідуальних 

занять зі студентами, розміщеному на інформаційному стенді 

та сайті кафедри  https://kttidip.pnu.edu.ua/hrafik-indyvidualnoi-

roboty/ 
Також можливі консультації шляхом листування через 
електронну пошту, зокрема, що стосується індивідуальних 
науково-дослідних завдань 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна розрахована на студентів, які не є фахівцями в галузі права. 

Вивчення даної дисципліни повинно допомогти студентам освоїти прості та ефективні 

прийоми юридичного самозахисту від протиправних посягань. Цілями курсу є формування у 

студентів практичних вмінь та навичок юридичного захисту від зловживань правом, 

правопорушень, посадових зловживань, корупційних та інших протиправних дій, а також 

навчити студентів аналізувати та критично осмислювати дії посадових та приватних осіб. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: 
• положення основних нормативно-правових актів, які дозволяють здійснювати 

юридичний самозахист; 

• конституційні гарантії прав людини та механізм їхньої реалізації в Україні; 

• теоретичні та практичні аспекти юридичного самозахисту прав людини; 
• як юридично грамотно протидіяти порушенню своїх прав та прав інших осіб; 

вміти: 

• правильно поводитись у випадку затримання поліцією; 
• правильно складати звернення до органів державної влади та ін.; 

• розв’язувати практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає застосування правових доктрин, принципів і правових 

інститутів; 

• аналізувати правові явища і застосовувати набуті знання у професійній діяльності; 

• аналізувати документи, розуміти їх правовий характер; 
• аналізувати та критично осмислювати дії посадових та приватних осіб; 
• здійснювати пошук необхідних для юридичного самозахисту нормативно-правових 

актів; 

• обґрунтовувати свою думку щодо правомірності дій посадових та приватних осіб. 

mailto:mykola.ostapiak@pnu.edu.ua
http://www.d-learn.pnu.edu.ua/
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3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

 

Мета курсу: допомогти студентам освоїти прості та ефективні прийоми юридичного 

самозахисту від протиправних посягань. Цілями курсу є формування у студентів 

практичних вмінь та навичок юридичного захисту від зловживань правом, 

правопорушень, посадових зловживань, корупційних та інших протиправних дій, а 

також навчити студентів аналізувати та критично осмислювати дії посадових та 

приватних осіб 

Дисципліна «Юридичний самозахист» є загальноуніверситетською вибірковою 

дисципліною для освітніх програм з підготовки бакалаврів, першого (бакалаврського) 

рівня освіти, яка викладається в 5-му семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

4. Результати навчання (компетентності) 

Загальні компетентності: 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність застосовувати знання щодо змісту основних прав, свобод та обов’язків 

людини і громадянина України у практичних ситуаціях. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями щодо основних положень теорії 
і практики забезпечення прав, свобод та обов’язків людини та громадянина. 

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) щодо захисту прав, свобод та 

обов’язків людини та громадянина. 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Фахові компетентності. 

Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх 

правової природи. 

Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини 

5. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 12 

семінарські заняття / 
практичні / лабораторні 

18 

самостійна робота 60 

Ознаки навчальної дисципліни 



Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 
Нормативний / 

вибірковий 

2 неюридичні 
спеціальності 

1 вибіркова 

Тематика навчальної дисципліни 

Тема кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 
 

  

Модуль І. Права людини: загальнотеоретичні основи 

 Тема 1. Юридичний самозахист: основи теорії та практики. 2 2 6 

 Тема 2. Юридичний самозахист у взаємовідносинах з 
правоохоронними органами 

2 2 6 

 Тема 3. Правові аспекти протидії домашньому насильству 2 2 6 

 Тема 4. Окремі аспекти захисту права на життя і здоров’я 2 2 6 

 Тема 5. Юридичний механізм протидії цькуванню на 

роботі 

2 2 6 

 Тема 6. Захист прав споживачів: практичні аспекти - 2 6 

  

 Тема 7. Практичні аспекти захисту права власності - 2 6 

 Тема № 8 Права та обов’язки споживача. 2 2 6 

 Тема № 9.. Кримінальна відповідальність за домашнє 

насильство. 

2 2 6 

 Тема № 10 Адміністративний захист прав людини - 2 6 

 ЗАГ. 12 18 60 

 6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

 Загальна система 

оцінювання 

навчальної 

дисципліни 

Загальна система оцінювання навчальної дисципліни є уніфікован 

в межах навчально-наукового юридичного інституту і визначається 

4.5 Положення про порядок організації навчального процесу 

оцінювання успішності студентів у навчально-науковому юридично 

інституті Прикарпатського національного університету імені Васи 

Стефаника, затвердженим Вченою радою Юридичного інститу 

Прикарпатського національного університету імені Васи 

Стефаника.– текст розміщений на інформаційно 
стенді та сайті Інституту 



  https://law.pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/100/2023/02/Положення-про-порядок-

оцінювання-здобувачів-у-ННЮІ.pdf 

 

 Вимоги до 

письмової роботи 

Вивчення дисципліни передбачає обов’язкове виконання всі 

студентами одної письмової модульної контрольної роботи. Робот 

виконується на останньому семінарському занятті та охоплює д 

змістових модулі. 

На контрольну роботу виноситься 4 питання. Перше питан 

(описове, розгорнуте) оцінюється максимально в 22 бали, др 

питання передбачає обґрунтовану відповідь на питання і оцінюєтьс 

15 балів, третє питання оцінюється у 8 балів, четверте питан 

оцінюється в 5 балів. 

Максимальний бал за контрольну становить 50. 
За бажанням (для отримання додаткових до 5 балів) студенти можу 

виконувати індивідуальні завдання. Тематика індивідуальних завда 

знаходяться на кафедрі та розміщені на сайті кафедри 

https://kttidip.pnu.edu.ua/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0-

%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0-6/  
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 Семінарські Система оцінювання семінарських занять визначена п. 4.5 Положен ня 

заняття про порядок організації навчального процесу та оцінюван ня 
 успішності студентів у навчально-науковому юридичному інстит уті 
 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефани ка 

 Умови допуску Порядок та організація  контролю знань студентів, зокрема, умо ви 

до підсумкового допуску до підсумкового контролю визначаються п. 5.3 Положен ня 

контролю про порядок організації навчального процесу та оцінюван ня 
 успішності студентів у навчально-науковому юридичному інстит уті 
 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефани ка 

   

 7. Політика навчальної дисципліни  

 Письмові роботи: 

Планується виконання студентами обов’язкових та додаткових декількох видів письмов 

робіт: обов’язкової письмової контрольної роботи, письмових тестових завдань за тема 

семінарських занять та темами, які винесені на самостійне опрацювання; також додатков 

письмових індивідуальних завдань; письмових експрес-опитувань на семінарськ 

заняттях, а також додаткових письмових індивідуальних завдань 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчеснос 

усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається Положенням про запобігання 

виявлення плагіату у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Васи 

Стефаника» https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/. 
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Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студен 

відвідають лекції і семінарські заняття з даної навчальної дисципліни. 

Пропуски семінарських занять відпрацьовуються в обов’язковому порядку. Студе 

зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття впродовж двох тижнів з дня пропус  

заняття. За пропущені лекційні заняття без поважних причин в обсязі, що перевищує 10 

від загальної кількості лекційних годин, які відведені на навчальну дисципліну відповід 

до робочого навчального плану, керівник курсу віднімає 5 балів від підсумково 

семестрового балу студента (п. 5.1.2 Положення про порядок організації навчально 

процесу та оцінювання успішності студентів у навчально-науковому юридично 

інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 
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 8. Рекомендована література  

https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2023/02/Положення-про-порядок-оцінювання-здобувачів-у-ННЮІ.pdf
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https://kttidip.pnu.edu.ua/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0-6/
https://kttidip.pnu.edu.ua/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0-6/
https://pnu.edu.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83/


 
 

 

Викладач Остап’як Микола Михайлович 

1. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Навч.посібник. – Вид. 

10-е, доповнене. – Львів: Край, 2008. – 224 с. 

2. Адміністративне право : навчальний посібник / М.М. Бурбика, А.В. Солонар, К.Д. 

Янішевська ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний 

університет. – Суми, 2015. 

3. Конституційне право України : підручник / [І.М. Алмаші … [та ін.]. – Ужгород, 

2016. 

4. Сімейне право : підручник / [В.А. Кройтор … [та ін.] ; за загальною редакцією В.А. 

Кройтора та В.Ю. Євко ; Міністерство внутрішніх справ України, Харківський 

національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. 

5. Трудове право України : навчальний посібник / Волошина С. М.. – Чернівці, 2015. 

6. Цивільне право України : навчальний посібник : у двох частинах / за загальною 

редакцією В.А. Кройтора, О.Є. Кухарєва, М.О. Ткалича ; Міністерство освіти і 

науки України, Державний вищий навчальний заклад. – Запоріжжя, 2016. 
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