
Перелік питань 

які виносяться на модуль з навчальної дисципліни 

«Юридичний самозахист» 

 

1. Права людини як об’єкт юридичного самозахисту (поняття прав людини, 

характерні риси (ознаки) прав людини) 

2. Види та покоління прав людини. 

3. Гарантії прав людини (види гарантій прав людини, конституційні гарантії 

прав людини) 

4. Межі прав людини. Зловживання правом. 

5. Виклик в поліцію: причини виклику та умови їх правомірності. 

6. Порядок виклику на допит у кримінальному процесі. 

7. Порядок дій у відділі поліції у разі виклику. 

8. Поняття, види, тривалість та час проведення допиту. 

9. Етапи проведення допиту. 

10. Рекомендації підчас допиту. 

11. Види особистої перевірки та їх загальна характеристика; 

12. Правомірні підстави для особистої перевірки особи та для поверхневої 

перевірки транспортного засобу. 

13. Рекомендації у випадку особистої перевірки. 

14. Обшук житла: підстави та загальна характеристика; 

15. Вимоги до ухвали слідчого судді: на що слід звернути увагу. 

16. Порядок дій обшукуваної особи до, під час та після обшуку житла. 

17. Затримання: підстави та порядок його проведення.  

18. Правові гарантії для затриманого. 

19. Алгоритм дій уразі затримання. 

20. Домашнє насильство: поняття, види та зміст проблеми; 

21. Право на недоторканість членів сім’ї в українському законодавстві. 

22. Спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству. 

23. Кримінальна відповідальність за домашнє насильство. 

24. Психологічні та практичні засоби протидії домашньому насильству. 



25. Цикл насильства та проблеми комунікації з його жертвами. 

26. План безпеки для жертв домашнього насильства. 

27. Центри допомоги жертвам домашнього насильства в Україні. 

28. Необхідна оборона: поняття, правові наслідки та критерії правомірності. 

29. Перевищення меж необхідної оборони. 

30. Стратегія захисту особи у випадку звинувачення її у перевищенні меж 

необхідної оборони. 

31. Типові порушення лікарями прав пацієнтів: загальна характеристика. 

32. Види юридичної відповідальності медичних працівників. 

33. Алгоритм дій для захисту прав пацієнта. 

34. Скарги на протиправні дії лікарів: інстанції, строки розгляду, зміст.  

35. Права та обов’язки споживача. 

36. Права та дії споживача у разі придбання товару неналежної. 

37. Поширені порушення прав споживачів. 

38. Права споживача при придбанні  товару належної якості. 

39. Організації, що захищають права споживачів. 

 

 




