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1. Мета дисципліни – ознайомити здобувачів вищої освіти із правовими засадами 

організації охорони здоров’я та надання медичної допомоги (медичних послуг), з 

проблемами правового регулювання здійснення медичної діяльності, а також з 

наявними підходами і правовими засобами, що використовуються для їх вирішення; 

вироблення у здобувачів вищої освіти навичок, необхідних для захисту прав 

пацієнтів, медичних працівників та закладів охорони здоров’я, а також для 

здійснення юридичного супроводження медичної діяльності. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати конституційні засади охорони здоров’я; основні проблеми правового 

забезпечення медичної діяльності; категорійний апарат; господарсько-правовий статус 

закладів охорони здоров’я і суб’єктіворганізаційно-господарських повноважень в 

сфері охорони здоров’я; порядок заснування та припинення діяльності закладу охорони  

здоров’я; види юридичної відповідальність за правопорушення, що вчинюються у 

сфері охорони здоров’я. 

2. Вміти використовувати отримані знання в практичній діяльності; вільно 

орієнтуватися в системі нормативно-правових актів, якими регламентуються 

відносини при здійсненні господарської діяльності в медичній сфері; аналізувати та 

коментувати відповідні нормативні положення; логічно викладати матеріал та 

аргументовано доводити свою думку на практичних заняттях. 

3. Володіти елементарними навичками щодо самостійного роз’язання проблем, що 

виникають в процесі застосування законодавства; організації правової роботи в 

закладах охорони здоров’я. 
 

3. Анотація навчальної дисципліни: форми викладання та методи навчання 

спрямовані на вивчення правової природи медичного права, «серцевину» якого 

становлять відносини «лікар-пацієнт», ознайомлення здобувачів вищої освіти з 

основними поняттями, джерелами та інститутами медичного права. Важлива роль 

відведена розгляду права людини у сфері охорони здоров’я. Начальна дисципліна 

також дозволить здобувачам вищої освіти отримати уявлення про тенденції, сучасні 

виклики і перспективи правового регулювання організації охорони здоров’я та надання 

медичної допомоги (медичних послуг), які зумовлені глобалізаційними та 

євроінтеграційними процесами та / або пов’язані з розпочатою в Україні медичною 

реформою. Пріоритетними для висвітлення у рамках навчальної дисципліни «Медичне 

право» визначено такі питання: юридична регламентація охорони здоров’я в Україні, 

суб’єкти медичних правовідносин, медична допомога та медичне обслуговування, 

договір про надання медичних послуг, лікарська таємниця, добровільна інформована 

згода пацієнта, правове регулювання проведення медичних експертиз, правове 

регулювання трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини, правове 

регулювання надання психіатричної допомоги, правове регулювання репродуктивних 

технологій, правове регулювання проведення медичних експериментів, правова 

кваліфікація дефектів надання медичної допомоги, ятрогенна патологія та її медико- 

правове значення, інформаційні інноваційні технології у сфері медичного 

обслуговування, законодавче забезпечення паліативної і хоспісної допомоги в Україні, 

донорство крові та її компонентів, правове регулювання відносин щодо створення та 

використання біобанків в Україні та ЄС, медичне страхування, правові проблеми 

застосування новітніх технологій у сфері охорони здоров’я. 
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4. Завдання (навчальні цілі): спрямовані на досягнення здобувачем вищої освіти 

таких компетентностей як: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу щодо понять з теорії 

медичного право як частини правової науки; 

- здатність виявляти та вирішувати складні існуючі юридичні проблеми у галузі 

медичного права; 

- здатність вирішувати існуючі складні проблеми у галузі медичного права, 

застосовуючи інноваційні підходи; 

- здатність пропонувати альтернативні шляхи вирішення існуючих складних 

проблем у галузі медичного та права, обґрунтовуючи їх переваги й недоліки; 

- здатність створювати інноваційний продукт задля вирішення існуючих 

складних проблем учасників медичних та фармацевтичних правовідносин; 

- здатність здійснювати наукові розвідки та генерувати нові знання у галузі 

медичного права. 

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) 

рівня вищої освіти (восьма рамка НРК України), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», 

спеціальність 222 «Медицина» дисципліна забезпечує набуття студентами наступних 

компетентностей: 

інтегральної: 

- здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, 

що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується  

комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 
загальних: 

- ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

- ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

- ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- ЗК 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
- ЗК 07. Здатність працювати в команді. 

- ЗК 8. Навички міжособистісної взаємодії 

- ЗК 10. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

- ЗК 12. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

- ЗК 14. Здатність реалізувати свої права та 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. 
спеціальних (фахових, предметних): 

- СК 19. Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу 

охорони здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і 

підвищення ефективності використання медичних ресурсів. 

- СК 20. Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання 

медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг. 

- СК 21. Здатність до проведення заходів щодо європейської та 

євроатлантичної інтеграції. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 
4. автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати 

1.1 Знати конституційні засади охорони 

здоров’я; особисті немайнові права, 

що забезпечують природне існування 

фізичної особи, пов’язані з охороною 

здоров’я та наданням медичної 
допомоги (медичних послуг). 

лекція, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

студента 

виступ на занятті, 

доповнення до виступу, 

дискурс 

10% 

1.2 Концептуальні засади сучасного 

медичного права, особливості 

правового статусу його суб’єктів та 

актуальні проблеми правового 

регулювання певних видів надання 

медичної допомоги. 

лекція, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

студента 

виступ на занятті, 

доповнення до виступу, 

дискурс 

10% 

1.3 Види юридичної відповідальність за 

правопорушення, що вчинюються у 

сфері охорони здоров’я. 

лекція, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

студента 

виступ на занятті, 

доповнення до виступу, 

дискурс, розв’язання 
казусів 

10% 

1.4 Знати міжнародно-правові стандарти 

в галузі прав людини та охорони 

здоров’я, чинне законодавство 

України про охорону здоров’я. 

лекція, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

студента 

виступ на занятті, 

доповнення до виступу, 

дискурс 

10% 

 Вміти 

2.1 Вміти розв’язувати складні правові 

задачі, що виникають у сфері 

організації та надання медичної 
допомоги. 

лекція, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

студента 

виступ на занятті, 

доповнення до виступу, 

дискурс, розв’язання 

казусів 

10% 

2.2 Вирішувати правові проблеми, що 

виникають у діяльності медичних 

закладів, в умовах наявності 

численних прогалин і суперечностей 
у законодавстві. 

лекція, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

студента 

виступ на занятті, 

доповнення до виступу, 

дискурс, розв’язання 

казусів 

10% 

2.3 Осмислювати правові проблеми 

організації охорони здоров’я та 

надання медичної допомоги, мати 

уявлення про напрями їх вирішення. 

лекція, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

студента 

виступ на занятті, 

доповнення до виступу, 

дискурс 

10% 

2.4 Розв’язувати правові проблеми, що 

виникають у медичному середовищі, 

з урахуванням норм юридичної та 

медичної етики і деонтології. 

лекція, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

студента 

виступ на занятті, 

доповнення до виступу, 

дискурс, розв’язання 

казусів; підсумкова 

(модульна) контрольна 
робота 

10% 

 Комунікація 

3.1 Представляти результати наукового 

пошуку в формі доповідей з 

лекція, практичне 

заняття, 

виступ на занятті, 

доповнення до 

виступу, дискурс, 

10% 



6  

 використанням сучасних технологій, 

коректно вести дискусію. 

самостійна робота 

студента 

розв’язання казусів, 

доповіді та наукові 
роботи 

 

 Автономність та відповідальність 

4.1 Орієнтуватися в принципових 

питаннях історії медицини, 

проводити підбір та аналіз сучасної 

літератури за даним напрямком, 

використовувати її, а також програми 

обробки даних для планування, 

отримання й аналізу результатів 

власної науково-дослідної роботи. 

лекція, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

студента 

виступ на занятті, 

доповнення до 

виступу, дискурс, 

доповіді та наукові 

роботи 

10% 

 

6.  Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 

 
Результати навчання дисципліни (код) 

 

Програмні результати навчання (назва) 

 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 

1.4 

 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

 

3.1 

 

4.1 

ПРН 22. Усвідомлювати та керуватися у своїй 

діяльності громадянськими правами, свободами та 

обов’язками, підвищувати загальноосвітній 
культурний рівень 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

   
+ 

 
+ 

+ 

ПРН. 23. Дотримуватися вимог етики, біоетики та 

деонтології у своїй фаховій діяльності. 
+ + + + + 

 
+ + 

 + 

ПРН. 24. Організовувати необхідний рівень 

індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких 

піклується) у разі виникнення типових небезпечних 

ситуацій в індивідуальному полі діяльності. 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

   

+ 
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7. Схема формування оцінки. 

1.1 Форми оцінювання студентів: 

1. Виступ на занятті, дискурс – РН 1.1-4.1 — 50 балів/25 балів 

2. Доповнення до виступу – РН 1.1- 4.1 — 20 балів/10 бали 

3. Розв’язання казусу – РН 1.3, 2.1-2.2, 2.4-3.1— 10 балів/5 бали 

4. Виконання тематичної наукової доповіді та наукової роботи – РН 3.1, 4.1 — 5 балів/2,5 балів 

5. Підсумкова (модульна) контрольна робота – РН 2.4 — 15 балів/7,5 балів. 

 
- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки 

не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 

«зараховано») є відпрацювання всіх форм семестрового оцінювання. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 
7.2 Організація оцінювання: 

Виступи на заняттях, дискурс, доповнення до виступу, розв’язання казусу, виконання 

тематичної наукової доповіді та наукової роботи проводяться упродовж курсу на 

практичних заняттях. 

Підсумкова (модульна) контрольна робота після завершення лекцій робочої програми 

курсу. У разі відсутності студента при написанні контрольної роботи з поважних причин, 

які підтверджені документально, він має право на його складання в кінці семестру. При неявці 

студента у зазначений термін без поважних причин кількість балів даного модуля рівна нулю. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і семінарських / 

практичних занять 

№ 
п/п 

Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практичні 

заняття 
самостійна 

робота 
Консу 
льтації 

1. Тема 1. Поняття і система медичного права. 
2 2 3  

2. Тема 2. Суб’єкти медичних правовідносин. 
2 4 3 

 

3. Тема 3. Медична допомога та медичне 
обслуговування: поняття та особливості. 2 2 3 

 

4. Тема 4. Договір про надання медичних послуг.  2 3  

5. Тема 5. Добровільна інформована згода пацієнта.  2 3  

6. Тема 6. Захист прав пацієнтів.  2 3  

7. Тема 7. Правове регулювання трансплантації 

органів та інших анатомічних матеріалів 
людини. 

  

2 

 

4 
 

8. Тема 8. Лікарська таємниця. 
2 2 3  

9. Тема 9. Правове регулювання репродуктивних 
технологій та сурогатного материнства. 

 
2 4 

 

10. Тема 10. Медичні експертизи.  2 3  

11. Тема 11. Дефекти надання медичної допомоги. 
2 2 3  

12. Тема 12. Ятрогенна патологія та її медико- 
правове значення. 

 2 3  

13. Тема 13. Юридична відповідальність у сфері 
охорони здоров’я. 2 4 3 

 

14. Тема 14. Медичне страхування.  2 4  

 Модульна контрольна робота     

 Консультація    1 
 ВСЬОГО 12 32 45 1 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 12 год. 

Практичні заняття – 32 год. 

Консультація – 1 год. 

Самостійна робота – 45 год. 
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