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Положення про порядок організації і контролю самостійної роботи студентів Навчально-

наукового юридичного інституту, затвердженого вченою радою ННЮІ (протокол № 5 від 

28.02.2017 р.) визначає індивідуальну роботу як форму самостійної роботи. 

Відповідно до п. 3.2. Положення індивідуальна робота передбачає можливість вибору 

студентом з переліку чи за рекомендацією викладача для персонального опрацювання завдання 

для виконання. В змісті таких завдань може бути робота з підручником, нормативно-правовим 

актом (зокрема, конспектування за заданою тематикою, підготовка повідомлення), практичні 

завдання, схематичні завдання, написання рефератів, доповідей, есе, аналіз нормативно-

правових актів тощо. 

 

Індивідуальна робота є видом позааудиторної самостійної роботи студента 

навчального, навчально-дослідницького чи практичного характеру у формі виконання 

індивідуального завдання. 

Завдання для індивідуальних робіт є частиною навчально-методичного забезпечення 

дисципліни та готуються керівником відповідного навчального курсу до початку семестру та 

затверджуються на засіданні кафедри. 

Такі завдання також повинні супроводжуватись рекомендаціями щодо їх виконання та 

оцінювання в межах кількості балів визначеної в Положенні про порядок організації 

навчального процесу та оцінювання успішності студентів у навчально-науковому юридичному 

інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

(оцінюється за 5-бальною системою від 1 до 5 балів). Індивідуальні завдання виконують 

студенти самостійно під керівництвом науково-педагогічних працівників. 

 

Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «Захист цивільних прав та інтересів» – 

це форма організації самостійної роботи, яка має на меті поглиблення, узагальнення та 

закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань 

на практиці. Мета індивідуальної роботи – самостійне, додаткове осмислення програмного 

матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування 

студентом знань з навчальної дисципліни та розвиток навичок самостійної роботи. 

 

Нижче наводиться орієнтовний перелік індивідуальних завдань. Студенту (за погодження 

із викладачем) надається можливість виконати індивідуальне завдання за самостійно 

сформульованою ним темою.  

 
1. Підібрати та проаналізувати судові рішення за останні 5 років про застосування 

наступних цивільно-правових способів захисту прав та охоронюваних законом інтересів: 

 

№ Спосіб захисту ПІБ студента 

1 Визнання права  

2 Визнання правочину недійсним  

3 Припинення дії, яка порушує право  

4 Відновлення становища, яке існувало до 

порушення 

 

5 Примусове виконання обов'язку в натурі  



6 Зміна правовідношення  

7 Припинення правовідношення  

8 Відшкодування збитків  

10 Відшкодування моральної (немайнової) 

шкоди 

 

11 Визнання незаконними рішення, дії чи 

бездіяльності органу державної влади, 

органу влади АРК або органу місцевого 

самоврядування, їхніх посадових і 

службових осіб 

 

12 Витребування майна з чужого незаконного 

володіння 

 

13 Усунення порушень, що перешкоджають 

здійсненню власником його права 

розпорядження належним йому майном 

 

14 Визнання права власності  

15 Виключення майна з опису (звільнення 

майна з-під арешту) 

 

16 Спростування недостовірної інформації  

17 Заборона поширення інформації, якою 

порушуються особисті немайнові права 

 

 

2. Бібліографічний опис наукових публікацій за поданими темами.  

Виходячи з обраної проблематики студент самостійно підбирає необхідний 

інформаційний матеріал. Інформаційну базу дослідження складають бібліографічні, 

інформаційні й довідкові видання, статистичний і фактичний матеріал, історичні джерела, 

законодавчо-нормативні документи тощо. Робота над пошуком необхідних літературних та 

інших інформаційних джерел починається з огляду систематичних та алфавітних каталогів 

наукових бібліотек, відкритих книжкових фондів, реферативних оглядів, бібліографічних 

покажчиків, посиланнях в книгах і статтях тощо. 

 По обраній тематиці студенту необхідно підібрати не менше 10 джерел. Наукові джерела 

повинні відповідати саме цій темі, а не носити загальний характер. Перелік не повинен 

повторювати джерела, включені до списку рекомендованих у Методичних вказівках з 

відповідної навчальної дисципліни. Публікації повинні бути за останні 5 років.  

На основі підібраного до теми дослідження інформаційного матеріалу складається список 

використаних джерел, який повинен бути оформлений відповідно до вимог бібліографічного 

опису.  

 

№ Тема ПІБ студента 

1 Форми та способи захисту цивільних прав  

2 Поняття цивільного інтересу  

3 Поняття захисту цивільних прав та його співвідношення з  



такими цивільно-правовими категоріями як «охорона цивільних 

прав», цивільно-правова відповідальність», цивільно-правова 

санкція» 

4 Підстави для відмови у захисті цивільних прав та інтересів у 

судовому порядку 

 

5 Роль міжнародних інституцій у здійсненні захисту цивільних 

прав та інтересів особою 

 

6 Нотаріальні дії, що вчиняє нотаріус з метою захисту цивільних 

прав особи 

 

7 Поняття самозахисту  

8 Захист права власності  

9 Захист права інтелектуальної власності  

10 Захист особистих немайнових прав  

11 Здійснення захисту цивільних прав через представника  

12 Роль і місце строків у здійсненні особами права на захист 

цивільних прав та інтересів 

 

13 Захист суб’єктивних спадкових прав  

 

 

 


