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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Правові основи охорони здоров’я 
 (назва навчальної дисципліни) 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень, форма навчання 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів - 3 
Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 

 

Елективний курс  

 

Модулів – 2 

Спеціальність 

223 

МЕДСЕСТРИНСТВО   
 

Термін навчання 

1 рік 10 місяців Змістових модулів –2 

Загальна кількість 

годин –  90 год. 
Лекції 

16 год. 

Кількість аудиторних 

годин – 56 год. 

Ступінь вищої освіти 

бакалавр 

Навчальна практика 

- 

Семінарські 

40 год. 

Кількість годин 

самостійної роботи 

студента – 34 год. 

Форма навчання: 

денна 

Самостійна робота 

34 год. 

Індивідуальні завдання:  

- 

Вид контролю:  

залік 

Примітка:  

1 кредит ЕСТS – 30 год. 



 

 

 

 

І. ВСТУП 

Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Правові основи охорони 

здоров’я» складена відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 223 

Медсестринство для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого 

наказом МОНУ від 05.12.2018 року № 1344, та освітньо-професійної програми, 

затвердженої у коледжі на засіданні Педагогічної ради коледжу від 31.08.2020 р., 

протокол №1. Ця програма розрахована на 90 годин (3 кредити), з яких лекцій – 

16 годин, практичних занять (семінарів) – 40 годин, самостійної роботи студентів 

– 34 годин,.  

 

Мета та завдання навчальної дисципліни: 
1. Головна мета: Правові основи охорони здоров’я дозволить на більш 

високому рівні здійснювати розробку принципів (основних засад) державної 

політики у сфері охорони здоров’я, якісніше опрацювати питання захисту прав 

громадян при наданні медичної допомоги, детально визначити правовий статус 

суб’єктів правовідносин, що виникають у сфері медичної діяльності. 

Метою дисципліни «Правові основи охорони здоров’я» є підготовка 

бакалаврів, що мали б змогу оволодіти системою теоретичних знань, набути 

практичних навичок застосування законодавства з охорони здоров’я в різних 

сферах суспільного життя. 

2. Основні завдання навчальної дисципліни «Правові основи охорони 

здоров’я» спрямовані на досягнення результатів навчання.  

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  

- вивчити та проаналізувати національні основи законодавства з охорони 

здоров’я.   

- ознайомити із міжнародно-правовими стандартами в галузі прав людини та 

охорони здоров’я;  

-  висвітлити правовий статус суб’єктів медичних правовідносин;  

- з’ясувати форми, способи і засоби захисту прав суб’єктів медичних 

правовідносин;  

-  окреслити правові умови і підстави здійснення окремих видів медичної 

діяльності;  

- охарактеризувати види юридичної відповідальності в царині охорони 

здоров’я.  

 

3. Передумовами для вивчення дисципліни є раніше здобуті програмні 

результати навчання за ОКР молодший спеціаліст галузі знань 22 Охорона 

здоров’я.  

 



ІІ. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 
Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні  проблеми під час професійної діяльності в галузі медсестринства та в освітньому процесі,, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності 

ЗК 01. 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. 

Знати свої права та обов’язки як 

члена суспільства; розуміти 

значення верховенства права, прав 

і свобод людини і громадянина для 

формування особистості у 

вільному демократичному 

суспільстві. 

Вміти застосовувати знання 

громадських прав та обов’язків з 

метою відстоювання національних, 

професійних та особистих 

інтересів. 

На основі розуміння цінностей 

демократичного громадянського 

суспільства, сприяння 

верховенству права, становленню 

прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

Вміти відстоювати свої права 

вільного громадянина у 

демократичному суспільстві. 

ЗК 05. Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професійної діяльності  

 

Мати глибокі знання із структури 

професійної діяльності.  

 

Вміти здійснювати професійну 

діяльність, що потребує постійного 

оновлення та інтеграції знань.  

 

Здатність ефективно формувати 

комунікаційну стратегію у 

професійній діяльності  

 

Нести відповідальність за 

професійний розвиток, 

здатність до подальшого 

професійного навчання з 

високим рівнем автономності. 

ЗК 06. Здатність 

спілкуватися державною 

мовою як усно, так і 

письмово  

Мати досконалі знання державної 

мови   

 

Вміти застосовувати знання 

державної мови, як усно так і 

письмово  

 

Використовувати при фаховому 

та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну 

мову.   

Нести відповідальність за 

вільне володіння державною 

мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ЗК 10. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення  

Знати тактики та стратегії 

спілкування, закони та способи 

комунікативної поведінки  

 

Вміти приймати обґрунтоване 

рішення, обирати способи та 

стратегії спілкування для 

забезпечення ефективної 

командної роботи  

Використовувати стратегії 

спілкування та навички 

міжособистісної взаємодії  

 

Нести відповідальність за вибір 

та тактику (способу) 

комунікації 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК 1. Здатність 

застосовувати професійні 

та правові стандарти в 

повсякденній 

медсестринській практиці  

Мати спеціальні знання про 

професійні стандарти надання 

медичної допомоги медичними 

сестрами та про основні 

законодавчі та правові документи,  

Вміти застосовувати професійні 

стандарти надання медичної 

допомоги в повсякденній практиці. 

Здатність аргументувати свою 

професійну діяльність по 

відношенню до пацієнтів, їх 

оточення, колег з точки зору 

професійних та правових 

Постійно вдосконалювати свої 

навички та створювати локальні 

протоколи діяльності, виходячи з 

діючих стандартів та нормативної 

бази МОЗ України  



 

 

 

 
 які регламентують роботу 

медичних сестер.  

стандартів 

СК 7. Збереження 

власного здоров’я фахівця 

при здійсненні догляду, 

виконанні маніпуляцій та 

процедур, при 

переміщенні і 

транспортуванні 

пацієнта/клієнта  

Мати спеціальні знання про 

правила асептики, антисептики та 

інфекційної безпеки, при 

здійсненні догляду, виконанні 

маніпуляцій та процедур, при 

переміщенні та транспортуванні 

пацієнта/клієнта.  

Вміти дотримуватись правил 

асептики, антисептики та 

інфекційної безпеки при здійсненні 

догляду за пацієнтом, виконанні 

маніпуляцій та процедур, при 

різних видах переміщення та 

транспортування пацієнта/клієнта.  

 

Здатність комунікативно 

залучати оточення 

пацієнта/клієнта, медичних 

працівників для вирішення 

завдань інфекційної безпеки, 

здійснення його переміщення 

та транспортування  

 

Нести персональну 

відповідальність за дотримання 

інфекційної безпеки в закладі 

охорони здоров’я, домашніх 

умовах, за безпечне переміщення 

та транспортування 

пацієнта/клієнта 



ІІІ. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Програмними результатами навчання, які визначені освітньо-професійною програмою 

«Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 223 

Медсестринство та яких повинні досягти здобувачі вищої освіти після завершення вивчення 

дисципліни «Правові основи охорони здоров’я» є: 

ПРН 4. Демонструвати вміння керувати медсестринським персоналом в умовах закладів 

охорони здоров’я та відповідно до посадових обов’язків з метою дотримання санепідрежиму 

вміти: проводити навчання молодшого медперсоналу з питань виконання функціональних 

обов’язків та ОП; контролювати роботу молодшого медперсоналу та дотримання ним правил 

техніки безпеки, виконання правил внутрішнього розпорядку персоналом та пацієнтами, 

дотримання заходів сангігрежиму в палатах та медичних кабінетах. 

ПРН 5. Здійснювати медсестринське адміністрування щодо підвищення ефективності 

роботи медичної установи та вміти: приймати управлінські рішення, забепечувати їх 

виконання на основі застосування моделей медсестринського керівництва; забезпечувати 

виконання наказів та постанов з питань ОЗ; оволодіти функціональними обов’язками 

керівника медсестринських служб; знати порядок проведення ліцензування та акредитації 

закладів охорони здоров’я, лабораторій різного профілю. 

ПРН 6. Забезпечувати здоровий психологічний мікроклімат у колективі, 

використовуючи принципи медсестринської етики та деонтології, правила міжособового 

спілкування та вміти: спілкуватися з пацієнтом та членами його сім’ї, медперсоналом; 

вирішувати етичні, деонтологічні проблеми в процесі роботи з пацієнтом та членами його 

родини; розглядати, аналізувати в колективі професійні помилки; проводити навчання для 

молодшого й технічного персоналу; встановлювати соціально-психологічний комунікативний 

контакт з різними учасниками педагогічного процесу, будувати індивідуально орієнтовану 

траєкторію особистісно-професійного зростання здобувачів освіти. 

ПРН 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації в усній, письмовій 

формах українською та іноземною мовами для реалізації академічної мобільності, 

ефективного обміну професійною інформацією. 

ПРН 20. Своєчасно та належно вести медсестринську документацію відповідно до 

чинного законодавства, використовуючи необхідні комп’ютерні технології, здійснювати 

моніторинг та аналіз документації. 

 

 

 

  



 

 

 

 

ІV. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Правові основи охорони здоров’я» 

 

№ 

з/п 
Назва змістових модулів та тем 

Кількість годин 

Усього Лекції 
Навчальна 

практика 
СРС 

Модуль 1. Основи правового регулювання охорони здоров’я  

Змістовий модуль 1. Загальна частина 

1. Права людини у сфері охорони 

здоров’я. 
12 2 6 4 

2.  Права пацієнтів. Права пацієнтів в 
окремих напрямах медичної 
діяльності. 

12 2 6 4 

3. Захист прав пацієнтів. Правові основи 
організації охорони здоров’я в 
Україні. 

11 2 4 5 

4. Права та обов’язки медичних 
працівників. Відповідальність 
медичних працівників. 

13 2 6 5 

 Усього змістовий модуль  1 48 8 22 18 

Змістовий модуль 2. Особлива частина 

1. Медичне страхування. 10 2 4 4 

2. Правове регулювання надання 

платних медичних послуг. 
10 2 4 4 

3. Особливості регулювання праці 

медичних працівників. 
10 2 4 4 

4. Право, мораль, медична етика та 

деонтологія. 
12 2 6 4 

 Усього змістовий модуль  2 42 8 18 16 

Усього за курс навчання: 90 16 40 34 

 

 



 

 

 

 

V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Правові основи охорони здоров’я» 
 

 
№ 

з/п 

Теми лекцій Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Загальна частина 

1. Права людини у сфері охорони здоров’я. 2 

2.  Права та обов’язки пацієнтів. 

Права пацієнтів в окремих напрямах медичної діяльності. 
2 

3. Захист прав пацієнтів.  
Правові основи організації охорони здоров’я в Україні. 2 

4. Права та обов’язки медичних працівників. Відповідальність 
медичних працівників. 2 

Усього змістовий модуль 1 8 

 Змістовий модуль 2. Особлива частина 

5. Медичне страхування в Україні. 2 

6. Правове регулювання надання платних медичних послуг. 2 

7. Особливості регулювання праці медичних працівників. 2 

8. Право, мораль, медична етика та деонтологія. 2 

 Усього змістовий модуль 2 8 

 Усього за курс навчання: 16 

 

 

 



 

 

 

 

VІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ (СЕМІНАРІВ) 

З ДИСЦИПЛІНИ 

«Правові основи охорони здоров’я» 
 

№ 

з/п 
Теми лекцій 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Загальна частина 

1. Права людини у сфері охорони здоров’я: поняття, класифікація, 

загальна характеристика. 
2 

2.  Гарантії забезпечення прав людини у сфері охорони здоров’я. 2 

3. Право людини на медичну таємницю: загальна характеристика і 

правове забезпечення. 
2 

4. Поняття та загальна характеристика правового статусу пацієнта. 2 

5. Дотримання приписів і призначень медичного персоналу, надання 

достовірної інформації про своє здоров’я як обов’язок пацієнтів.  
2 

6. Право на медичну таємницю: загальна характеристика і правове 

забезпечення. 
2 

7. Види лікувально-профілактичної допомоги населенню. 2 

8. Юридичний конфлікт як підстава для захисту прав пацієнтів. 2 

9. Правова культура медичного працівника 2 

10. Права та обов’язки медичних працівників. 2 

11. Кримінальна, адміністративна та дисциплінарна відповідальність 

медичних працівників за вчинення професійних злочинів. 
2 

Усього змістовий модуль 1 22 

Змістовий модуль 2. Особлива частина 

12. Поняття, об’єкт і суб’єкт медичного страхування. 2 

13. Добровільне та обов’язкове  медичне страхування.  2 

14. Суб’єкти надання платних медичних послуг, види послуг.  2 

15. 
Перелік платних медичних послуг, які можуть  надавати державні та 

комунальні медичні заклади . 
2 

16. 
Робочий час, його види. Тривалість робочого часу в закладах 

охорони здоров’я. 
2 

17. Оформлення трудових відносин із медичним персоналом.  2 

18. 
Юридична відповідальність медичних працівників за порушення 

законодавства про охорону праці. 
2 

19. 
Зв’язок лікарської етики та медичної деонтології з правовою 

культурою. Правова культура медичного працівника. 
2 

20. Правопорушення та юридична відповідальність. Залік 2 

 Усього змістовий модуль 2 18 

 Усього за курс навчання: 40 
 

 

 

 



 

 

 

 

VIІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 
Теми лекцій 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Загальна частина 

1. 
Загальна структура і класифікація прав людини у сфері охорони 

здоров’я.  
2 

2. Право на охорону здоров’я як особисте немайнове право.   2 

3. Права пацієнтів відповідно  до Конвенції з прав людини.   2 

4. 
Юридичні аспекти профілактики та лікування інфекційних хвороб, 

ВІЛ / СНІДу, туберкульозу 
2 

5. Юридичний конфлікт як підстава для захисту прав пацієнтів. 2 

6. 
Спеціальні обов’язки пацієнта, передбачені чинним законодавством 

України. 
2 

7. Правові питання лікарської таємниці. 2 

8. Проблеми та перспективи розвитку сімейної медицини в Україні 2 

9. Юридична відповідальність медичних працівників.  2 

Усього змістовий модуль 1 18 

Змістовий модуль 2. Особлива частина 

10. Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 2 

11. 
Проблеми становлення і розвитку загальнодержавного 

обов’язкового медичного страхування. 
2 

12. 
Правове регулювання спеціальних відносин у сфері надання 

медичної допомоги та медичних послуг 
2 

13. Правові питання взаємовідносин лікувальних закладів і пацієнтів 2 

14. Матеріальна відповідальність у закладах охорони здоров’я. 2 

15. 
Переміщення та переведення на інше робоче місце в галузі охорони 
здоров’я. 2 

16. Правове виховання: поняття, ознаки, функції. 2 

17. Правовідносини: поняття, склад, види. 2 

 Усього змістовий модуль 2 16 

 Усього за курс навчання: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VIІІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ (ІНДЗ) 

(реферат, есе, аналітичний огляд, аналіз проблеми тощо) 

 

1. Виступи на засіданні науково-студентського гуртка. 

2. Участь у наукових конференціях. 

3. Створення фільмів, презентацій. 

4. Публікація матеріалів в журналах (тези, статті) тощо. 

 

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань 

(Пошукові, дослідницькі й аналітичні роботи) 

 

1. Законодавче забезпечення прав пацієнта: міжнародні стандарти та 

національні акти. 

2. Роль і значення діяльності міжнародних і національних організацій у 

розвитку медичного права. 

3. Здоров’я людини як фундаментальна медико-правова категорія. 

4. Господарська діяльність у сфері охорони здоров’я України. 

5. Державний нагляд і контроль у сфері охорони здоров’я. 

6. Заклад охорони здоров’я України як суб’єкт господарювання. 

7. Методи забезпечення трудової дисципліни. 

8. Порівняйте матеріальну відповідальність за трудовим правом і майнову 

відповідальність за цивільним правом. 

9. Нормативно-правове й організаційне забезпечення здійснення приватної 

медичної практики. 

10. Місце та роль права людини на охорону здоров’я у правовому статусі 

людини і громадянина. 

11. Формування державної політики охорони здоров’я в Україні.  

12. Моделі організації системи охорони здоров’я: національний та 

зарубіжний досвід.  

13. Організаційно-правові аспекти діловодства в закладах охорони здоров’я.  

14. Проблеми та перспективи вдосконалення правового статусу пацієнта в 

Україні. 

15. Загальні положення про страхування у галузі охорони здоров’я: поняття, 

принципи страхування, суб’єкти, об’єкти та зміст страхових 

правовідносин.  

16. Добровільне медичне страхування: стан законодавчого закріплення та 

практика застосування.  

17. Становлення і розвиток обов’язкового соціального медичного 

страхування.  

18. Страхування медичних витрат.  

19. Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.  

20. Страхування професійної відповідальності медичних працівників.  

21. Страхування медичних і фармацевтичних працівників, що виконують 

свої професійні обов’язки в окремих сферах медичної діяльності.  



 

 

 

 

22. Страхування життя.  

23. Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності.  

24. Медична послуга як об’єкт медичних правовідносин.  

25. Медична допомога і медична послуга: проблеми співвідношення.  

26. Договір про надання медичних послуг: поняття, загальна характеристика 

та особливості виконання.  

27. Свобода договору про надання медичної послуги.  

28. Суб’єктний склад і зміст договору.  

29. Договірна відповідальність у галузі охорони здоров’я.  

30. Права людини у сфері охорони здоров’я: поняття, класифікація, загальна 

характеристика.  

31. Гарантії забезпечення прав людини у сфері охорони здоров’я.  

32. Право людини на життя: поняття, зміст і загальна характеристика. Право 

на життя і медична діяльність: питання співвідношення.  

33. Поняття та структура права людини на охорону здоров’я за 

законодавством України.  

34. Право людини на медичну інформацію: загальна характеристика і 

правове забезпечення.  

35. Право людини на медичну таємницю: загальна характеристика і правове 

забезпечення.  

36. Право людини на особисту недоторканність у галузі охорони здоров’я.  

37. Права пацієнта в окремих напрямах медичної діяльності.  

38. Правове регулювання обов’язків пацієнта в Україні. 

39. Юридичні гарантії забезпечення права людини на охорону здоров’я. 

40. Поняття і види суб’єктів медичних правовідносин. 

41. Поняття та загальна характеристика правового статусу пацієнта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IХ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ  ДИСЦИПЛІНИ 
«Правові основи охорони здоров’я» 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА   

 

Тема 1. Права людини у сфері охорони здоров’я.  

Нормативно-правові акти з прав людини у сфері медичної діяльності. 

Загальна структура і класифікація прав людини у сфері охорони здоров’я. Права 

людини і окремих груп населення у галузі охорони здоров’я. Одним з основних 

питань, досліджуваних у рамках цієї дисципліни, є нормативно-правове 

забезпечення прав людини у сфері медичної діяльності. Від того, наскільки 

якісною є юридична база щодо прав людини у сфері охорони здоров’я, наскільки 

кожна окремо взята людина може скористатися наданими їй правами, багато в 

чому залежить успішний динамічний розвиток як медичного права зокрема, так і 

держави в цілому. Практика багатьох сучасних країн, та й України також, 

показує, що можна мати досить ґрунтовне і показове законодавство в галузі прав 

людини у сфері охорони здоров’я, але це ніяк не відображається на конкретному 

правовому статусі окремо взятої особи.    

Самостійна робота:  

1. Загальна структура і класифікація прав людини у сфері охорони здоров’я.  

2. Право на охорону здоров’я як особисте немайнове право.   

 

Тема 2. Права пацієнтів. Права пацієнтів в окремих напрямах медичної 

діяльності. 

За основу аналізу в даному розділі взяті права пацієнта, закріплені в 

Європейській Хартії прав пацієнтів. Права людини у галузі охорони здоров’я 

можуть мати відношення як до здорових людей, які не потребують медичної 

допомоги, так і до осіб, які мають певне захворювання, що зумовлює їх звернення 

до закладів охорони здоров’я. Іншими словами, ці права є у громадян завжди, 

незалежно від факту наявності або відсутності захворювання і звернення до 

лікувально-профілактичних закладів. У той же час права пацієнта - це права 

людини, яка вступила у взаємовідносини з лікувальною установою, тобто особи, 

що звернулась за медичною допомогою.   

Самостійна робота:  

1. Права пацієнтів відповідно до Конвенції з прав людини.   

2. Юридичні аспекти профілактики та лікування інфекційних хвороб, ВІЛ / 

СНІДу, туберкульозу 

 

Тема 3. Захист прав пацієнтів. Правові основи організації охорони 

здоров’я в Україні. 

Юридичний конфлікт є різновидом соціального конфлікту, в основі якого 

лежить протилежність поглядів, інтересів, потреб двох або декількох суб’єктів, 

що призводить до їхнього протистояння. Сучасний соціально-економічний і 



 

 

 

 

політичний стан України передбачає велику потенційну можливість виникнення 

найрізноманітніших конфліктів. Юридичний конфлікт як підстава для захисту 

прав пацієнтів. Досудовий рівень захисту прав пацієнтів. Судовий рівень захисту 

прав пацієнтів.   

В даний час сфера охорони здоров’я виконує покладені на неї функції 

насамперед за рахунок фінансування і належного державного регулювання. В 

основі останнього лежить нормативно правова база, яка визначає правове 

становище органів, установ та посадових осіб, в галузі охорони здоров’я. Саме за 

рахунок управління система організації медичної допомоги набуває ефективність, 

яка сприяє найповнішій реалізації покладених завдань.  

Управління у сфері охорони здоров’я:  

• Міністерство охорони здоров’я України;  

• місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування;  

• центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані заклади 

охорони здоров’я; Академія медичних наук України.  Лікувально-

профілактичні установи. Види лікувально-профілактичної допомоги 

населенню. Державний контроль та нагляд у сфері охорони здоров’я. 

 

Самостійна робота: 

1. Юридичний конфлікт як підстава для захисту прав пацієнтів. 

2. Спеціальні обов’язки пацієнта, передбачені чинним законодавством України. 
 

Тема 4. Права та обов’язки медичних працівників. Відповідальність 

медичних працівників. 

Правовий статус медичного працівника характеризує його положення по 

відношенню до держави, її органів, інших осіб і перш за все до пацієнтів, їхніх 

близьких, до колег по лікувальній діяльності. Правовий статус медичних 

працівників визначається в Україні діючими законами та підзаконними 

нормативно - правовими актами в об’ємі необхідному для виконання задач, що 

стоять перед ними. Єдність прав, обов’язків і юридичної відповідальності 

медичних працівників в передбачених законом випадках складає їх правовий 

статус. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 

19 листопада 1992р. (Ст. 74) визначає, що медичною діяльністю можуть 

займатися особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним 

кваліфікаційним вимогам. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 

медичних працівників здійснюється відповідними середніми спеціальними і 

вищими навчальними і науковими закладами, закладами підвищення кваліфікації 

і перепідготовки кадрів згідно з законодавством про освіту.   

Самостійна робота: 

1. Правові питання лікарської таємниці.  

2. Проблеми та перспективи розвитку сімейної медицини в Україні. 

3. Юридична відповідальність медичних працівників. 

 

 



 

 

 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА   

 

Тема 5. Медичне страхування.  

Важливим елементом системи страхової медицини є медичне страхування. 

Медичне страхування — це форма соціального захисту населення щодо охорони 

здоров’я, пов’язана з компенсацією витрат громадян на медичне обслуговування. 

Це система організаційних та фінансових заходів щодо забезпечення діяльності 

страхової медицини. Медичне страхування передбачає страхування на випадок 

втрати здоров’я з будь-якої причини. Воно має певні переваги перед приватними і 

державними системами, а також відомчою медициною, забезпечуючи більшу 

доступність, ясність і повноту щодо задоволення різноманітних потреб населення 

в наданні медичних послуг. Медичне страхування є складовою нормативного 

функціонування системи охорони здоров’я, економічну основу якої складає 

фінансування із спеціальних страхових фондів, що формуються за рахунок 

грошових внесків підприємств, закладів і організацій різних форм власності і які 

призначені для фінансування надання медичної допомоги населенню в рамках 

страхових програм, контролю за обсягом і якістю.     

Самостійна робота: 

1. Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 

2. Проблеми становлення і розвитку загальнодержавного обов’язкового 

медичного страхування. 

 

Тема 6. Правове регулювання надання платних медичних послуг.   

Однією з найважливіших соціальних завдань, що вирішуються нашою 

державою на сучасному етапі, є забезпечення ефективного функціонування 

системи охорони здоров’я.  Основними напрямами реформи охорони здоров’я є 

не тільки питання оптимізації управління, раціонального використання 

обмежених фінансових і матеріальних ресурсів, реструктуризації системи 

лікувально-профілактичної допомоги населенню, але й питання правового 

захисту пацієнтів. У цих умовах дослідження з питань надання пацієнтам послуг 

на платній основі, дуже актуально, оскільки незнання своїх прав пацієнтами в цій 

області, як показує практика призводить до зловживань з боку медичних установ. 

Саме на усунення цієї прогалини і спрямована справжня робота, в якій буде 

охарактеризована правова природа відносин пацієнтів з медичними 

організаціями, проаналізовано підстави та розглянуто порядок надання платних 

медичних послуг населенню медичними установами, а також детально 

проаналізовано питання відповідальності за заподіяння шкоди здоров’ю 

громадян, при наданні платних медичних послуг.  Відповідно до чинних 

законодавством, будучи учасником цивільних правовідносин, що виникають у 

системі обов’язкового медичного освіти, медичні установи має право вчиняти дії, 

які спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та 

обов’язків. Такі дії називаються угодами.   

 

 



 

 

 

 

Самостійна робота: 

1. Правове регулювання спеціальних відносин у сфері надання медичної 

допомоги та медичних послуг 

2. Правові питання взаємовідносин лікувальних закладів і пацієнтів 
 

Тема 7. Особливості регулювання праці медичних працівників 
Праця людини, її результати завжди цінувалися суспільством, визначали в ньому 

становище людини. Тому такі важливі права, як право на працю та інші тісно пов’язані з ним 

права (на підприємницьку діяльність, відпочинок, страйк, соціальний захист), закріплено в 

Конституції України. 

Порядок та умови використання в житті цих прав конкретизовано в Кодексі законів про 

працю, у Законах України «Про підприємництво», «Про зайнятість населення», «Про 

колективні договори і угоди», «Про охорону праці», «Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» та інших нормативно-правових 

актах. Узагалі, трудові відносини нині регулюються понад 500 нормативно-правовими актами 

України, а також значною кількістю нормативних актів, прийнятих центральними та місцевими 

державними органами й органами місцевого самоврядування. 

 

Самостійна робота: 

1. Матеріальна відповідальність у закладах охорони здоров’я. 

2. Переміщення та переведення на інше робоче місце в галузі охорони здоров’я. 

 

Тема 8. Право, мораль, медична етика та деонтологія. 

Медицина у сучасному світі відіграє особливу роль у житті людини і 

суспільства. Відносини між медичним працівником і пацієнтом вимагають від 

медичних працівників професійних знань, належної правової бази у сфері 

охорони здоров’я, а також дотримання морально-етичних норм. 

Охорона здоров’я і медицина тісно пов’язані з моральністю, професійною 

етикою. Недаремна в усіх нормативних документах, де зазначаються вимоги до 

медичного працівника, переліковуються його кваліфікаційні характеристики, на 

першому місці стоїть вимога дотримуватися норм медичної етики. 

У країні, де охорона здоров’я і медична допомога визнані за Закон, не може 

бути недовіри і протиріч між пацієнтом і медичним працівником. Звертаючись до 

лікаря, людина має право сподіватися на щире бажання медика допомогти 

позбутися страждань, професійну майстерність, чуйність, співчуття і поєднання 

глибоких знань із високою моральністю. 

 

Самостійна робота: 

1. Правове виховання: поняття, ознаки, функції. 
2. Правовідносини: поняття, склад, види. 

 

Залік 

 

 

 

 



 

 

 

 

X. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Основними методами та формами навчання є:  

− лекція (вступна, тематична, оглядова). Проведення лекційних занять 

включає: словесне викладення теоретичного матеріалу; оглядові лекції з 

використанням опорного конспекту; лекції-візуалізації з використанням 

мультимедійних технологій; проблемні лекції (розв’язування ситуаційних задач, 

кейсів), бінарні лекції (лекції-дискусії), лекції із заздалегідь запланованими 

помилками, лекції-прес-конференції; 

−  практичне заняття (семінар): усне фронтальне опитування, письмове 

опитування, вирішення типових та нетипових практичних та ситуаційних завдань; 

ділова гра; робота у групах, робота над індивідуальними завданнями;  
− організація самостійної роботи студентів: обов’язкова, що 

передбачена навчальним планом і робочими програмами  - виконання традиційних 

домашніх завдань, бажана – наукова й дослідницька робота студентів, що полягає 

у самостійному проведенні досліджень, збиранні наукової інформації, її аналізі; 

до цієї ж категорії належать аудиторні потокові та групові заняття, участь у 

роботі наукового студентського товариства (гуртки, конференції, підготовка 

доповідей, тез, статей); добровільна – робота в позааудиторний час, участь у 

міжвузівських, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, вікторинах; 

− індивідуальне навчально-дослідне завдання (за вибором) – наукова й 

дослідницька робота студентів, що полягає у самостійному проведенні 

досліджень; роботі в інформаційних мережах; збиранні наукової інформації, її 

аналізі; написанні есе за вузькоспеціальною проблемою, що погоджується з 

викладачем; створенні портфоліо навчального курсу та його презентації; розробці 

кейсів; підготовці відповідних документів, матеріалів тощо; підготовці 

тематичних презентацій; підготовці та публікації наукових статей, тез наукових 

доповідей та повідомлень тощо; узагальненні матеріалів за обраною проблемою; 

інших здобутках, що підтверджені документально (грамоти, дипломи тощо). 

− Дистанційне навчання 
 

 

 



 

 

 

 

ХІ. ФОРМИ ТА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

СФОРМОВАНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

 

Методи, форми контролю та система оцінювання успішності студентів 

здійснюється відповідно до вимог програми обов’язкової дисципліни «Правові 

основи охорони здоров’я» та Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності 

студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи 

організації освітнього процесу в Чернівецькому медичному фаховому коледжі. 

 

При оцінюванні роботи студента протягом семестру враховується наступне: 

− відвідування занять; 

− активна участь на практичних заняттях (семінарах); 

− вивчення базової та додаткової літератури; 

− своєчасна здача завдань та модулів. 

 

Методи оцінювання: 

− усне індивідуальне опитування 

− письмовий контроль 

− індивідуальне завдання 

− студентські проекти 

− студентські презентації 

− участь в ІНДС 

− залік 

 

Оцінка з елективної дисципліни «Правові основи охорони здоров’я» є 

рейтинговою та визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності 

студента та індивідуальної роботи (за вибором). 

Оцінка з вибіркової дисципліни «Правові основи охорони здоров’я» 

виставляється за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано» та 

визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах), що 

виставляється на кожному навчальному занятті за відповідною темою та 

кількістю балів за виконання індивідуальних завдань студентом. 

 

Передбачені наступні форми контролю: 

1. Поточний контроль (засвоєння теми) контролюється на практичних 

(семінарських) заняттях з метою перевірки рівня засвоєння вивченого матеріалу. 

Поточний контроль проводиться у формі усного опитування та виконання 

письмових завдань (тестування, реферати). 

2. Проміжний контроль знань студентів проводиться по завершенню 

вивчення навчального розділу змістового модуля  у вигляді письмової модульної 

контрольної роботи. 

3. Залік здійснюється після завершення вивчення дисципліни та проводиться 

на останньому практичному занятті (семінарі). Оцінка успішності студента з 



 

 

 

 

дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з 

урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів. 



 

 

 

 

ХІІ. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ  

СТУДЕНТОМ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Рейтингова система оцінювання набутих студентом результатів навчання 

розроблена відповідно до «Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності 

студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи 

організації навчального процесу» та Положення «Про рейтингову систему 

оцінювання».  

Схема нарахування балів 

Методи контролю та розподіл балів має за мету діагностику 

систематичності та успішності навчальної роботи студента. Вона формується на 

засадах набуття компетенцій та накопичення рейтингових балів за різноманітну 

навчальну діяльність студента за певний період навчання.  

Поточне оцінювання студентів здійснюється на практичних заняттях 

за традиційною 4-бальною шкалою ( «відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно» з наступним перерахунком у багатобальну шкалу) складається 

з балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння 

цього модуля (робота на семінарському занятті, виконання та захист 

індивідуальних завдань, опрацювання матеріалу самостійної роботи тощо), а 

також участь в НДРС з дисципліни, студентських конференціях за тематикою 

дисципліни тощо.  

Підсумкова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною 

шкалою) як сума балів, отриманих за засвоєння кожного змістового модуля.  

Розподіл балів, які отримують студенти 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при 

засвоєнні кожного модулю (залікового кредиту) – 200 балів.  

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожному 

семінарі засвоєння змістових модулів (поточний контроль).  

Оцінювання поточної навчальної діяльності 

Вага кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою і визначається 

кількістю тем в модулі.  

Оцінка з дисципліни «Правові основи охорони здоров’я» (модуль 1) є 

рейтинговою та визначається з урахуванням поточної навчальної діяльності 

студента та оцінок засвоєння ним передбачених програмою змістових модулів. 

Поточне оцінювання студентів по відповідних темах проводиться за традиційною 

4-бальною системою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») з 

подальшим перерахунком у багатобальну шкалу. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності за традиційною шкалою 

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли студент знає зміст заняття 

та лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними 

прикладами; дає вичерпано точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; 

викладає матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує задачі та виконує 

практичні завдання різного ступеню складності. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття та 



 

 

 

 

добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та 

систематизовано, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент 

відповідає без помилок; вирішує всі задачі і виконує практичні завдання. 

відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках. 

Оцінка «задовільно» виставляється студентові на основі його знань всього 

змісту заняття та при задовільному рівні його розуміння. Студент спроможний 

вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; 

вирішує задачі та виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у простих 

випадках; не спроможний самостійно систематично викласти відповідь, але на 

прямо поставлені запитання відповідає правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння 

студента не відповідають вимогам «задовільної» оцінки.  

Перерахунок поточної успішності студентів при вивченні модуля 1 з 

традиційної шкали в бали ЕCTS: 

- оцінка “відмінно” – ЗМ 1 – 9 балів, ЗМ 2 - 10 балів;  

- оцінка “добре” – 8 бали; 

- оцінка “задовільно” – 6 бали; 

- оцінка “незадовільно” – 0 балів. 

Табл. 1 

Схема розподілу балів при оцінюванні семестрової успішності в балах ЕCTS  

Модуль 1. Загальна частина  
 № заняття «відмінно» «добре» «задовільно» незадовільно 

Змістовий 

модуль 1 

1 9 8 6 0 

2 9 8 6 0 

3 9 8 6 0 

4 9 8 6 0 

5 9 8 6 0 

6 9 8 6 0 

7 9 8 6 0 

8 9 8 6 0 

9 9 8 6 0 

10 9 8 6 0 

11 9 8 6 0 

Всього змістовий модуль 1 99 88 66 0 

Змістовий 

модуль 2 

12 10 8 6 0 

13 10 8 6 0 

14 10 8 6 0 

15 10 8 6 0 

16 10 8 6 0 

17 10 8 6 0 

18 10 8 6 0 

19 10 8 6 0 

20 10 8 6 0 

Всього змістовий модуль 2 90 72 54 0 

ІНДЗ (не більше 12 балів) 11    

Всього поточна успішність 200 160 120 0 

МОДУЛЬ 1 200 160 120 0 



 

 

 

 

Оцінювання самостійної роботи 

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в тематичному 

плані поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю 

теми на відповідному аудиторному занятті.  

 

Оцінювання індивідуальної роботи (ІНДЗ) 

Максимальна оцінка за індивідуальну самостійну роботу студента складає 

12 балів (табл. 2).  

Табл. 2. 

Критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної 

роботи студента  в балах ЕCTS) 

№ 

критерію 

Критерій рейтингової оцінки Мах кількість 

балів 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому 

завданню та повнота його розкриття 
4 

2 Відповідність оформлення  2 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина 

доповіді, повнота та логічність відповідей на запитання 

під час захисту 

6 

 Максимальна підсумкова оцінка 12 

Загальна кількість балів результатів поточної успішності, балів за ІНДЗ 

не повинна перевищувати 200 балів. 

 

Схема нарахування балів за поточну успішність 

1. За поточну навчальну діяльність студент може отримати максимально 200 

балів (табл. 1).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом 

множення кількості тем, що підлягають оцінюванню (8 тем) на бали, що 

відповідають оцінці “відмінно” (5 балів), з додаванням максимальної кількості 

балів за ІНДЗ (10 балів, якщо студент виконав індивідуальну роботу). 

11 тем х 9 балів  = 99 балів  

9 тем х  10 балів = 90 балів + 11 балів (ІНДЗ) = 200 балів. 

2. За поточну навчальну діяльність студент може отримати мінімально 120 

бали (табл. 1).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом 

множення кількості тем, що підлягають оцінюванню (20 тем) на бали, що 

відповідають оцінці “задовільно” (3 бали).  

20 тем х 6 бали = 120 бали  

 

Заохочувальні бали за рішенням Педагогічної  Ради можуть додаватися до 

кількості балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або зайняли 

призові місця за участь в олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України та інше. 

Загальна кількість балів Модулю не повинна перевищувати 200 балів. 

Табл. 4 



 

 

 

 

Оцінювання дисципліни  

«Правові основи охорони здоров’я» 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

180 – 200 А відмінно   

165 - 179 В 
добре 

150 - 164 С 

135 - 149 D 
задовільно 

120 - 134 Е  

70 - 119 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1 - 69 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Оцінка з дисципліни виставляється студентам, яким зараховані усі 2 

змістових модулі з дисципліни. Бали з дисципліни для студентів, які успішно 

виконали програму з дисципліни, конвертуються кафедрою у традиційну 

чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями (табл. 5). 

Табл. 5  

Конвертація балів ECTS  

у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями  

Оцінка за 200-бальною шкалою 
Оцінка за 

чотирибальною шкалою 

Від 180 до 200 балів «5» 

Від 150 до 179 балів «4» 

Від 149 до 70 (мінімальної 

кількості балів), яку повинен 

набрати студент 

«3» 

Нижче мінімальної кількості 

балів, яку повинен набрати 

студент 

«2» 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ІІ. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 

 

Методичне забезпечення (силабус навчальної дисципліни) 

 Робоча програма 

 Підручники та навчальні посібники,  

- Конспекти лекцій 

- Методичні вказівки та рекомендації практичних занять (семінарів), 

методичні рекомендації СПРС 

- Індивідуальні завдання 

- Збірники ситуаційних завдань (кейсів) та проблемних ситуацій 

- Приклади розв’язування типових задач чи виконання типових завдань 

- Комп’ютерні презентації, мультимедійні лекції 

- Ілюстративні матеріали 

- Банк тестів,  електронний банк тестових завдань 

- Тестові завдання для контролю змістових модулів 

 



 

 

 

 

ХІІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Систематизація законодавства України про охорону здоров’я.  

2. Клінічні випробування лікарських засобів на людині. 

3. Роль і значення діяльності міжнародних і національних організацій у 

розвитку медичного права.  

4. Здоров’я людини як фундаментальна медико-правова категорія.  

5. Господарська діяльність у сфері охорони здоров’я України.  

6. Державний нагляд і контроль у сфері охорони здоров’я.  

7. Заклад охорони здоров’я України як суб’єкт господарювання. 

8. Ліцензування й акредитація закладів охорони здоров’я.  

9. Реклама у сфері охорони здоров’я.  

10. Нормативно-правове й організаційне забезпечення здійснення приватної 

медичної практики.  

11. Формування державної політики охорони здоров’я в Україні.  

12. Моделі організації системи охорони здоров’я: національний та 

зарубіжний досвід.  

13. Організаційно-правові аспекти діловодства в закладах охорони здоров’я.  

14. Становлення і розвиток новітніх технологій у сфері охорони здоров’я 

(зокрема, телемедицина, кібермедицина, квантова медицина).  

15. Загальні положення про страхування у галузі охорони здоров’я: поняття, 

принципи страхування, суб’єкти, об’єкти та зміст страхових правовідносин.  

16. Добровільне медичне страхування: стан законодавчого закріплення та 

практика застосування.  

17. Становлення і розвиток обов’язкового соціального медичного 

страхування.  

18. Страхування медичних витрат.  

19. Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.  

20. Страхування професійної відповідальності медичних працівників.  

21. Страхування медичних і фармацевтичних працівників, що виконують 

свої професійні обов’язки в окремих сферах медичної діяльності.  

22. Страхування життя.  

23. Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності.  

24. Поняття та ознаки медичної допомоги (якісна, кваліфікована, доступна, 

безоплатна). Право на медичну допомогу за законодавством України.  

25. Медична послуга як об’єкт медичних правовідносин.  

26. Медична допомога і медична послуга: проблеми співвідношення.  

27. Договір про надання медичних послуг: поняття, загальна 

характеристика та особливості виконання.  

28. Свобода договору про надання медичної послуги.  

29. Суб’єктний склад і зміст договору.  

30. Договірна відповідальність у галузі охорони здоров’я.  



 

 

 

 

31. Права людини у сфері охорони здоров’я: поняття, класифікація, загальна 

характеристика.  

32. Гарантії забезпечення прав людини у сфері охорони здоров’я.  

33. Право людини на життя: поняття, зміст і загальна характеристика. Право 

на життя і медична діяльність: питання співвідношення.  

34. Поняття та структура права людини на охорону здоров’я за 

законодавством України.  

35. Право людини на медичну інформацію: загальна характеристика і 

правове забезпечення.  

36. Право людини на медичну таємницю: загальна характеристика і правове 

забезпечення.  

37. Право людини на особисту недоторканність у галузі охорони здоров’я.  

38. Право на гідну смерть.  

39. Право людини на життя в Рішеннях Європейського Суду з прав людини. 

40. Місце та роль права людини на охорону здоров’я у правовому статусі 

людини і громадянина.  

41. Юридичні гарантії забезпечення права людини на охорону здоров’я.  

42. Поняття і види суб’єктів медичних правовідносин.  

43. Пацієнт: дефініційний і класифікаційний підходи.  

44. Поняття та загальна характеристика правового статусу пацієнта.  

45. Законодавче забезпечення прав пацієнта: міжнародні стандарти та 

національні акти.  

46. Проблеми та перспективи вдосконалення правового статусу пацієнта в 

Україні.  

47. Права пацієнта в окремих напрямах медичної діяльності.  

48. Правове регулювання обов’язків пацієнта в Україні.  

49. Морально-етичні засади взаємин ―лікар-пацієнт‖.  

50. Особливості правового статусу законних представників у сфері охорони 

здоров’я.  

51. Медичний працівник та його правовий статус: понятійно категоріальний 

апарат і класифікація.  

52. Законодавче забезпечення і класифікація прав медичних працівників.  

53. Правове регулювання професійних прав й обов’язків медичних 

працівників.  

54. Правовий статус лікуючого лікаря за національним законодавством. 

Проблеми та перспективи вдосконалення правового статусу медичного 

працівника в Україні.  

55. Професійна етика та медична деонтологія при провадженні медичної 

практики.  

56. Поняття і види процедур і механізмів захисту прав суб’єктів медичних 

правовідносин.  

57. Форми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин: поняття, види, 

засоби здійснення.  



 

 

 

 

58. Судова форма захисту прав суб’єктів медичних правовідносин: у 

порядку конституційного судочинства; у порядку цивільного судочинства; у 

порядку кримінального судочинства; у порядку адміністративного судочинства.  

59. Позасудова форма захисту прав суб’єктів медичних правовідносин: 

адміністративні, тобто звернення до керівника закладу охорони здоров’я чи його 

підрозділу або звернення до органу управління охороною здоров’я; звернення до 

Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я звернення до 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; звернення до органів 

прокуратури; звернення до органів внутрішніх справ, звернення до Державного 

комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики.  

60. Правопорушення у сфері охорони здоров’я як підстава для юридичної 

відповідальності у медичному праві: поняття, ознаки, склад.  

61. Поняття та види юридичної відповідальності суб’єктів медичних 

правовідносин.  

62. Цивільно-правова відповідальність у сфері охорони здоров’я.  

63. Дисциплінарна відповідальність медичних працівників.  

64. Адміністративно-правова відповідальність у медичному праві.  

65. Кримінальна відповідальність медичних працівників у зв’язку з їх 

професійною діяльністю.  

66. Звільнення від юридичної відповідальності медичних працівників.  

67. Неюрисдикційні форми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин: 

самозахист; альтернативне розв’язання конфліктів; допомога незалежних 

громадських об’єднань; звернення до професійних медичних асоціацій.  

68. Виконання рішень судів у медичних справах.  

69. Міжнародні форми і засоби захисту прав суб’єктів медичних 

правовідносин.  

70. Поняття та види юридичної відповідальності суб’єктів медичних 

правовідносин.  

71. Юридична практика в галузі медичного права.  

72. Особливості юридичної відповідальності пацієнтів за законодавством 

України.  

73. Експертна діяльність у сфері охорони здоров’я: національне і зарубіжне 

законодавство.  

74. Поняття, види і значення медичних експертиз в Україні.  

75. Правовий статус експерта за законодавством України. 76.  Висновок 

експерта.  

77. Медико-соціальна експертиза втрата працездатності: поняття і види.  

78. Судово-медична експертиза.  

79. Судово-психіатрична експертиза. 

80. Судово-психологічна експертиза.  

81. Військово-медична експертиза.  

82. Альтернативна медична експертиза.  

83. Правові основи біоетики: проблеми експертної діяльності щодо захисту 

прав пацієнтів. Патологоанатомічний розтин.  



 

 

 

 

84. Дефекти надання медичної допомоги: поняття і види.  

85. Медична помилка та нещасний випадок.  

86. Ятрогенна патологія: актуальність і основні причини виникнення.  

87. Класифікація ятрогеній, місце ятрогенної патології в структурі 

несприятливих результатів медичних втручань.  

88. Ускладнення за результатами медичних втручань та їх правові наслідки.  

89. Юридична оцінка дефектів надання медичної допомоги.  

90. Загальна характеристика сімейної медицини: поняття, принципи, 

значення і міжнародні стандарти.  

91. Законодавче забезпечення сімейної медицини в Україні.  

92. Правовий статус амбулаторії загальної практики – сімейної медицини.  

93. Правовий статус сімейного лікаря.  

94. Проблеми та перспективи розвитку сімейної медицини в Україні.  

95. Поняття та види донорства за законодавством України.  

96. Особливості здійснення репродуктивних прав неповнолітніх.  

97. Поняття і принципи донорства крові та її компонентів.  

98. Умови правомірності здійснення донорства крові та її компонентів.  

99. Правовий статус донора в Україні.  

100. Законодавче забезпечення донорства органів та інших анатомічних 

матеріалів.  

101. Умови правомірності та засади трансплантації органів та інших 

анатомічних матеріалів людини.  

102. Юридичне забезпечення організації та здійснення донорства крові та 

її компонентів: міжнародно-правові стандарти і вітчизняне законодавство 

Юридична регламентація донорства репродуктивних клітин в Україні.  

103. Правові та біоетичні проблеми донорства.  

104. Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я щодо 

захисту населення від інфекційних, у тому числі тих, що передаються статевим 

шляхом.  

105. Нормативно-правове забезпечення профілактики та лікування 

інфекційних хвороб, у тому числі тих, що передаються статевим шляхом, в 

Україні.  

106. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин в умовах 

лікування інфекційних хвороб, у тому числі тих, що передаються статевим 

шляхом.  

107. Загальна характеристика правового регулювання у сфері протидії 

ВІЛ-інфекції/СНІДу: міжнародно-правові стандарти та національне 

законодавство.  

108. Державна політика у сфері профілактики, запобігання поширенню та 

лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу.  

109. Правовий статус медичних працівників та інших осіб, професійна 

діяльність яких пов’язана з ризиком інфікування ВІЛ.  

110. Правове регулювання проведення профілактичних щеплень в Україні.  



 

 

 

 

111. Біоетичні проблеми в контексті профілактики і боротьби з 

ВІЛінфекцією/СНІДом.  

112. Боротьба з туберкульозом: правові аспекти.  

113. Особливості соціально-правового захисту осіб, інфікованих ВІЛ чи 

осіб, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ.  

114. Правові основи фармації в Україні.  

115. Поняття та правовий статус фармацевтичних працівників.  

116. Роль фармацевтичних працівників при наданні медичної допомоги.  

117. Юридична відповідальність фармацевтичних працівників за 

професійні правопорушення. Загальна характеристика законодавства у сфері 

забезпечення населення лікарськими засобами.  

118. Створення і виробництво лікарських засобів: правові аспекти.  

119. Правове та етичне забезпечення проведення клінічних випробувань 

лікарських засобів. Державний контроль якості лікарських засобів в Україні.  

120. Реалізація лікарських засобів.  

121. Юридичні гарантії забезпечення лікарськими засобами і засобами 

медичного призначення окремих категорій населення в Україні.  

122. Біоетичні основи фармацевтичної діяльності.  

123. Доклінічне вивчення лікарських засобів.  

124. Державна політика щодо обігу лікарських засобів в Україні.  

125. Міжнародно-правові акти та національні стандарти забезпечення 

права інтелектуальної власності в галузі охорони здоров’я.  

126. Законодавче забезпечення проведення медико-біологічних 

експериментів в Україні. Медико-біологічний експеримент: поняття, ознаки і 

види.  

127. Умови правомірності та порядок проведення медико-біологічних 

експериментів з участю людини.  
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