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Анотація навчальної дисципліни
Медичне право є однією з навчальних дисциплін підготовки
молодшого бакалавра з права, вивчення якої необхідне для підготовки
фахівців-юристів до практичної роботи, пов’язаної із забезпеченням
належного функціонування закладів охорони здоров’я, провадженням
медичної практики, запобіганням негативним наслідкам медичної
діяльності та дотримання прав людини у сфері охорони здоров’я.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є система суспільних
правовідносин щодо забезпечення права на охорону здоров’я, правового
регулювання обігу лікарських засобів, надання медичних послуг,
вирішення правових конфліктів у медичній сфері.
Мета навчальної дисципліни полягає у поглибленні теоретичних
знань і набутті практичних навичок щодо правових основ, сутності та
особливостей суспільних відносин у сфері забезпечення права на охорону
здоров’я, правового регулювання обігу лікарських засобів, надання
медичних послуг, вирішення правових конфліктів у медичній сфері.
Зміст навчальної дисципліни розкривається у таких темах: Поняття
та особливості медичного права. Законодавче забезпечення охорони
здоров’я в Україні. Основи господарської діяльності у сфері охорони
здоров’я в Україні. Правовий статус закладів охорони здоров’я. Права
та обов’язки пацієнтів і медичних працівників. Правова природа
медичної допомоги та медичної послуги. Правові засади фінансування
сфери охорони здоров’я. Форми захисту прав суб’єктів медичних
правовідносин. Юридична відповідальність за правопорушення у
сфері охорони здоров’я. Поняття і принципи міжнародного медичного
права. Правове регулювання здійснення певних видів медичної діяльності
(трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини,
психіатричної допомоги, проведення медико-біологічних експериментів на
людях, проблеми евтаназії). Правове регулювання медичних експертиз та
репродуктивних технологій. Правове регулювання провадження
фармацевтичної діяльності в Україні. Правове регулювання забезпечення
населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення.
Правове регулювання сімейної медицини в Україні. Законодавче
забезпечення профілактики та лікування інфекційних захворювань.
Медичне
страхування
громадян
та
страхування
професійної
відповідальності медичних працівників.
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Аннотация учебной дисциплины
Медицинское право является одной из учебных дисциплин
подготовки младшего бакалавра права, изучение которой необходимо для
подготовки специалистов-юристов к практической работе, связанной с
обеспечением
надлежащего
функционирования
учреждений
здравоохранения,
осуществлением
медицинской
практики,
предотвращением негативных последствий медицинской деятельности и
соблюдения прав человека в сфере здравоохранения.
Предметом изучения учебной дисциплины является система
общественных правоотношений по обеспечению права на охрану здоровья,
правового
регулирования
обращения
лекарственных
средств,
предоставления медицинских услуг, разрешения правовых конфликтов в
медицинской сфере.
Цель учебной дисциплины состоит в углублении теоретических
знаний и приобретении практических навыков правовых основ, сущности
и особенностей общественных отношений в сфере обеспечения права на
охрану здоровья, правового регулирования обращения лекарственных
средств, предоставления медицинских услуг, разрешения правовых
конфликтов в медицинской сфере.
Содержание учебной дисциплины раскрывается в таких темах:
Понятие и особенности медицинского права. Законодательное обеспечение
здравоохранения в Украине. Основы хозяйственной деятельности в сфере
здравоохранения
в
Украине.
Правовой
статус
учреждений
здравоохранения. Права и обязанности пациентов и медицинских
работников. Правовая природа медицинской помощи и медицинской
услуги. Правовые основы финансирования сферы здравоохранения.
Формы защиты прав субъектов медицинских правоотношений.
Юридическая
ответственность
за
правонарушения
в
сфере
здравоохранения. Понятие и принципы международного медицинского
права. Правовое регулирование осуществления определенных видов
медицинской деятельности (трансплантации органов и других
анатомических материалов человека, психиатрической помощи,
проведение медико-биологических экспериментов на людях, проблемы
эвтаназии). Правовое регулирование медицинских экспертиз и
репродуктивных технологий. Правовое регулирование осуществления
фармацевтической деятельности в Украине. Правовое регулирование
обеспечения населения лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения. Правовое регулирование семейной медицины в
Украине. Законодательное обеспечение профилактики и лечения
инфекционных заболеваний. Медицинское страхование граждан и
страхование профессиональной ответственности медицинских работников.
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Summary of the academic discipline

Medical law is one of the disciplines for the preparation of a junior
bachelor of law, the study of which is necessary to prepare legal professionals
for practical work related to the proper functioning of health care facilities,
medical practice, prevention of negative consequences of medical activities and
observance of rights. human health.
The subject of study of the discipline is the system of public legal
relations to ensure the right to health care, legal regulation of the circulation of
medicines, provision of medical services, resolution of legal conflicts in the
medical field.
The purpose of the discipline is to deepen theoretical knowledge and
acquire practical skills on the legal basis, nature and features of public relations
in the field of health care, legal regulation of medicines, medical services, legal
conflicts in the medical field.
The content of the discipline is revealed in the following topics: The
concept and features of medical law. Legislative provision of health care in
Ukraine. Fundamentals of economic activity in the field of health care in
Ukraine. Legal status of health care facilities. Rights and responsibilities of
patients and healthcare professionals. Legal nature of medical care and medical
services. Legal basis for health care financing. Forms of protection of the rights
of subjects of medical legal relations. Legal liability for health offenses.
Concepts and principles of international medical law. Legal regulation of certain
types of medical activities (transplantation of organs and other human
anatomical materials, psychiatric care, medical and biological experiments on
humans, the problem of euthanasia). Legal regulation of medical examinations
and reproductive technologies. Legal regulation of pharmaceutical activity in
Ukraine. Legal regulation of providing the population with medicines and
medical devices. Legal regulation of family medicine in Ukraine. Legislative
support for the prevention and treatment of infectious diseases. Medical
insurance of citizens and professional liability insurance of medical workers.
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ВСТУП
Програму навчальної дисципліни «Медичне право» укладено
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів
початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти спеціальності 081
«Право», освітня програма «Право», затвердженої наказом по університету
від 01 вересня 2020 року № 114-Н.
Предметом навчальної дисципліни «Медичне право» є система
суспільних правовідносин щодо забезпечення права на охорону здоров’я,
правового регулювання обігу лікарських засобів, надання медичних
послуг, вирішення правових конфліктів у медичній сфері. Як навчальна
дисципліна, медичне право – це комплекс теоретичних та практичних
знань, що подаються для вивчення теорії та практики регулювання
суспільних відносин у сфері охорони здоров’я.
Мета навчальної дисципліни полягає у поглибленні теоретичних
знань і набутті практичних навичок щодо правових основ, сутності та
особливостей суспільних відносин у сфері забезпечення права на охорону
здоров’я, правового регулювання обігу лікарських засобів, надання
медичних послуг, вирішення правових конфліктів у медичній сфері.
Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної
програми:
загальні:
‒ здатність до усного та письмового спілкування державною
мовою;
‒ здатність до навчання з деяким ступенем автономії;
‒ здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних
джерел, у тому числі з використанням сучасних технологій і баз
даних;
‒ здатність застосовувати знання на практиці у стандартних та
окремих нестандартних ситуаціях;
‒ здатність до аналізу, контролю та оцінювання власної роботи та
роботи інших осіб у професійному контексті;
‒ здатність знаходити творчі рішення або відповіді на чітко
визначені та абстрактні проблеми на основі ідентифікації та
застосування даних.
спеціальні (фахові, предметні):
− знання основ теорії права;
− повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної
цінності, розуміння їх правової природи;
‒ здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин
національного права, а також змісту правових інститутів,
щонайменше з таких галузей права, як конституційне право,
адміністративне право;
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‒

здатність до застосування норм матеріального і процесуального
права при моделюванні правових ситуацій, окремих процедур;
‒ здатність вільно володіти юридичною термінологією, та основами
юридичної техніки;
‒ здатність юридично правильно кваліфікувати факти та
обставини;
‒ здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові
позиції, здійснювати публічні виступи, брати участь у дискусіях з
правових питань;
‒ здатність до консультування з правових питань, зокрема,
можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно
до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо
нерозголошення персональних даних та конфіденційної
інформації;
‒ здатність до логічного, критичного та системного аналізу
правових явищ і застосування набутих знань у професійній
діяльності.
Програмні результати навчання відповідно до освітньопрофесійної програми:
загальні результати навчання:
− визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці
заздалегідь невідомих умов та обставин;
− здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої
проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання;
− проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел;
− формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу
відомої проблеми. Оцінювати недоліки і переваги аргументів;
− давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин
(даних) з достатньою обґрунтованістю;
− використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного
та всебічного встановлення певних обставин;
− вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так
і письмово, правильно вживаючи правничу термінологію;
− володіти базовими навичками риторики. Доносити до
респондента матеріал з певної проблематики доступно і
зрозуміло;
− вільно використовувати для професійної діяльності доступні
інформаційні технології і бази даних; демонструвати вміння
користуватися комп’ютерними програмами, необхідними у
професійній діяльності;
− застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях,
виокремлювати юридично значущі факти і формувати
обґрунтовані правові висновки;

7

надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та
інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.
Навчальна дисципліна є вибірковою.
Форма підсумкового контролю знань: ПМК (залік).
−
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Програмний зміст навчальної дисципліни
Модуль 1
Теоретичні засади медичного права
Тема 1. Поняття та особливості медичного права. Законодавче
забезпечення охорони здоров’я в Україні
Правова природа медичного права (галузь права, інститут права,
галузь законодавства). Основні етапи становлення та розвитку медичного
права в сучасних умовах розвитку українського суспільства. Медичне
право України: поняття, завдання, предмет регулювання. Медичні
правовідносини: поняття, види і склад. Принципи і функції медичного
права України. Система медичного права України. Джерела медичного
права України. Медичне право як навчальна дисципліна і галузь науки.
Правове регулювання охорони здоров’я громадян в Україні.
Конституційне регулювання охорони здоров’я в Україні. Галузеве
законодавство України у сфері охорони здоров’я. Нормативні стандарти
надання медичної допомоги. Основні принципи охорони здоров’я
громадян України. Системи охорони здоров’я в Україні. Організаційне
забезпечення реалізації конституційного права громадян на охорону
здоров’я.
Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я. Роль і
значення рішень Європейського суду з прав людини у галузі охорони
здоров’я, в системі законодавства про охорону здоров’я України.
Тема 2. Основи господарської діяльності у сфері охорони
здоров’я в Україні. Правовий статус закладів охорони здоров’я
Господарська діяльність у сфері охорони здоров’я України. Заклад
охорони здоров’я України як суб’єкт господарювання. Ліцензування й
акредитація закладів охорони здоров’я. Нормативно-правове й
організаційне забезпечення здійснення приватної медичної практики.
Реклама у сфері охорони здоров’я. Договір про надання медичних послуг:
поняття, загальна характеристика та особливості виконання. Свобода
договору про надання медичної послуги. Суб’єктний склад і зміст
договору. Договірна відповідальність у галузі охорони здоров’я.
Тема 3. Права та обов’язки пацієнтів і медичних працівників.
Правова природа медичної допомоги та медичної послуги
Право на охорону здоров’я пацієнтів і його зміст. Права окремих
груп населення в галузі охорони здоров’я. Правове регулювання
материнства та дитинства. Основні обов’язки пацієнтів при зверненні за
медичною допомогою.
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Загальна характеристика прав працівників охорони здоров’я при
здійсненні професійної діяльності.. Основні обов’язки медичних
працівників та їхня загальна характеристика. Інформована згода на
медичне втручання. Правове забезпечення лікарської таємниці.
Поняття та ознаки медичної допомоги (якісна, кваліфікована,
доступна, безоплатна). Право на медичну допомогу за законодавством
України. Медична послуга як об’єкт медичних правовідносин. Медична
допомога і медична послуга: проблеми співвідношення.
Тема 4. Правові засади фінансування сфери охорони здоров’я
Нормативно-правове регулювання фінансування сфери охорони
здоров’я на міжнародному і національному рівнях. Правове регулювання
видатків на охорону здоров’я. Класифікація видатків. Фінансування
видатків на охорону здоров’я. Європейський досвід фінансування видатків
на охорону здоров’я в сучасних соціально-економічних умовах. Приватні
видатки у системі фінансування сфери охорони здоров’я. Медичне
страхування в Україні: проблеми впровадження і нормативно-правового
забезпечення. Правові засади бюджетно-страхової моделі фінансування
видатків на охорону здоров’я.
Тема 5. Форми захисту прав суб’єктів медичних
правовідносин. Юридична відповідальність за правопорушення у
сфері охорони здоров’я
Форми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин: поняття,
види, засоби здійснення. Особливості використання судової форми захисту
прав суб’єктів медичних правовідносин: у порядку конституційного,
цивільного, кримінального та адміністративного судочинства. Особливості
використання позасудової форми захисту прав суб’єктів медичних
правовідносин. Загальна характеристика злочинів у сфері охорони
здоров’я. Лікарські помилки та інші форми заподіяння шкоди здоров’ю
пацієнта. Класифікація лікарських помилок, відмінність від недбалості.
Причини та правова природа лікарських помилок. Правопорушення у
сфері охорони здоров’я як підстава для юридичної відповідальності у
медичному праві: поняття, ознаки, склад. Юридична відповідальність
суб’єктів медичних правовідносин: поняття, види. Цивільно-правова
відповідальність у сфері охорони здоров’я. Проблеми розмежування
договірної і деліктної відповідальностей у сфері охорони здоров’я.
Дисциплінарна відповідальність медичних працівників. Адміністративноправова відповідальність у медичному праві. Кримінальна відповідальність
медичних працівників у зв’язку з їх професійною діяльністю.
Відшкодування матеріальних збитків. Звільнення від юридичної
відповідальності медичних працівників. Особливості юридичної
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відповідальності пацієнтів за законодавством України. Виконання рішень
судів у медичних справах.
Тема 6. Поняття і принципи міжнародного медичного права
Медичне право в континентальній правовій системі. Медичне право
в англосаксонській правовій системі. Медичне право в релігійних правових
системах. Медичне право в правових системах скандинавських і
латиноамериканських країн. Медичне право України та європейська
правова традиція. Перспективи гармонізації медичного права України з
європейськими правовими стандартами. Поняття і принципи міжнародного
медичного права. Джерела міжнародного медичного права. Суб’єкти
міжнародного медичного права. Міжнародно-правові стандарти у сфері
охорони здорові та прав людини.
Модуль 2. Інститути медичного права
Тема 7. Правове регулювання здійснення певних видів медичної
діяльності
Поняття та види донорства за законодавством України. Поняття і
принципи донорства крові та її компонентів. Правовий статус донора в
Україні. Законодавче забезпечення донорства органів та інших
анатомічних матеріалів. Правові та біоетичні проблеми донорства. Умови
правомірності та засади трансплантації органів та інших анатомічних
матеріалів людини. Правове забезпечення медичної генетики. Поняття та
об’єкти трансплантації. Загальна характеристика Закону України «Про
трансплантацію органів та (або) тканин людини». Умови й порядок
здійснення трансплантації. Прижиттєве й посмертне донорство.
Правове регулювання надання психіатричної допомоги в Україні.
Медична допомога фізично та соціально уразливим верствам населення.
Поняття інвалідності. Правовий статус інвалідів (осіб з обмеженими
можливостями). Проблеми соціального і правового захисту інвалідів в
Україні. Правове регулювання здійснення спеціальних заходів
профілактики і лікування хронічного алкоголізму, наркоманії та інших
соціально небезпечних захворювань. Загальна характеристика правового
забезпечення галузі психіатрії в Україні. Види та порядок надання
психіатричної допомоги в Україні. Особливості надання психіатричної
допомоги у примусовому порядку. Правовий статус особи, якій надається
психіатрична допомога. Правовий статус медичного працівника при
наданні психіатричної допомоги.
Медико-біологічний експеримент: поняття, ознаки і види. Умови
правомірності та порядок проведення медико-біологічних експериментів з
участю людини. Клінічні випробування лікарських засобів на людині.
Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я щодо проведення
медико-біологічних експериментів.
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Поняття та зміст евтаназії. Законодавча база та світовий досвід.
Перспективи евтаназії у світі й в Україні.
Тема 8. Правове регулювання медичних експертиз
Експертна діяльність у сфері охорони здоров’я: національне і
зарубіжне законодавство. Поняття, види і значення медичних експертиз в
Україні. Правовий статус експерта за законодавством України. Висновок
експерта. Медико-соціальна експертиза втрати працездатності: поняття і
види. Судово-медична експертиза. Судово-психіатрична експертиза.
Судово-психологічна
експертиза.
Військово-медична
експертиза.
Альтернативна медична експертиза. Правові основи біоетики: проблеми
експертної діяльності щодо захисту прав пацієнтів. Патологоанатомічний
розтин. Медична помилка та нещасний випадок. Класифікація ятрогеній,
місце ятрогенної патології в структурі несприятливих результатів
медичних втручань. Ускладнення за результатами медичних втручань та їх
правові наслідки. Юридична оцінка дефектів надання медичної допомоги.
Тема 9. Правове регулювання репродуктивних технологій
Права та обов’язки людини у сфері охорони репродуктивного
здоров’я: поняття, види, зміст. Законодавче забезпечення репродуктивних
технологій в Україні. Правові питання штучного запліднення. Умови та
порядок проведення медичної стерилізації особи. Правове регулювання
штучного переривання вагітності. Етико-правові проблеми реалізації права
на використання контрацепції. Актуальні етико-правові питання
клонування.
Тема 10. Правове регулювання провадження фармацевтичної
діяльності в Україні. Правове регулювання забезпечення населення
лікарськими засобами і виробами медичного призначення
Правові основи фармації в Україні. Поняття та правовий статус
фармацевтичних працівників. Роль фармацевтичних працівників при
наданні медичної допомоги. Провадження фармацевтичної практики.
Реклама лікарських засобів. Юридична відповідальність фармацевтичних
працівників за професійні правопорушення. Загальна характеристика
законодавства у сфері забезпечення населення лікарськими засобами.
Виробництво лікарських засобів: правові аспекти. Державний контроль
якості лікарських засобів в Україні. Реалізація лікарських засобів.
Юридичні гарантії забезпечення лікарськими засобами і засобами
медичного призначення окремих категорій населення в Україні.
Тема 11. Правове регулювання сімейної медицини в Україні
Загальна характеристика сімейної медицини: поняття, принципи,
значення та міжнародні стандарти. Законодавче забезпечення сімейної
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медицини в Україні. Історія розвитку сімейної медицини в Україні.
Правовий статус амбулаторії загальної практики – сімейної медицини.
Правовий статус сімейного лікаря. Проблеми та перспективи розвитку
сімейної медицини в Україні. Закон України «Про державні фінансові
гарантії медичного обслуговування населення».
Тема 12. Законодавче забезпечення профілактики та лікування
інфекційних захворювань
Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я щодо
захисту населення від інфекційних, у тому числі тих, що передаються
статевим шляхом. Нормативно-правове забезпечення профілактики та
лікування інфекційних хвороб. Правовий статус суб’єктів медичних
правовідносин в умовах лікування інфекційних хвороб. Загальна
характеристика правового регулювання у сфері протидії ВІЛ
інфекції/СНІДу:
міжнародно-правові
стандарти
та
національне
законодавство. Державна політика у сфері профілактики, запобігання
поширенню та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу. Правовий статус медичних
працівників та інших осіб, професійна діяльність яких пов’язана з ризиком
інфікування ВІЛ. Роль держави у лікуванні вірусних гепатитів.
Коронавірус Covid-19: проблемні аспекти прав та обов’язків громадян
України, з урахуванням зарубіжного досвіду.
Тема 13. Медичне страхування громадян та страхування
професійної відповідальності медичних працівників
Співвідношення понять “медичне страхування” і “страхова
медицина”. Добровільне медичне страхування: стан законодавчого
закріплення та практика застосування. Договір добровільного медичного
страхування. Проблеми становлення і розвитку загальнодержавного
обов’язкового медичного страхування в Україні. Страхування у зв’язку з
тимчасовою
втратою
працездатності.
Страхування
професійної
відповідальності медичних працівників.
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