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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 
Таблиця 1.1. Загальна характеристика навчальної дисципліни «Меди-
чне право» для студентів спеціальності 081мб1  «Право» освітнього 
ступеня молодшого бакалавр з права 

 
Характеристика навчальної дисципліни 

1. Місце в структурно-логічній схемі підготовки 
- навчальні дисципліни, які є базовими для вивчення даної 

навчальної дисципліни: «Теорія держави і права», «Консти-
туційне право», «Адміністративне право», «Цивільне пра-
во»; 

- навчальні дисципліни, для яких дана навчальна дисципліна є 
базовою: «Виконавче провадження», «сімейне право».  

2. Кількість кредитів ЄКТС − 3 
3. Кількість модулів: денна – 2 
4. Обов’язкова (варіативна) у відповідності до навчального плану − 

варіативна 
5. Курс: денна – _ 
6. Семестр: денна –  
7. Кількість годин: денна форма навчання, годин: 90 
  – лекції: _ семестр − 18 

  – семінарські заняття: _ семестр − 14 
  – самостійна робота: _ семестр – 58 
  – вид підсумкового контролю: _ семестр ПМК (залік) 
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Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні результати на-
вчання з навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни полягає у поглибленні теоретич-

них знань і набутті практичних навичок щодо правових основ, сутнос-

ті 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. 
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Меди-

чне право» є: 
– ознайомлення студентів з системою чинного законодавства, 

нормами якого регулюються відповідні правовідносини; 
– вироблення навичок практичного застосування набутих знань 

у процесі захисту прав і законних інтересів учасників таких правовідно-
син. 

 
Таблиця 2. Перелік компетентностей та програмні результати навчан-
ня 

№ 
з/п 

Компетентності, якими по-
винен оволодіти студент 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності 
1. Здатність до усного та пись-

мового спілкування держав-
ною мовою. 

Вільно спілкуватися державною мо-
вою як усно, так і письмово, вживаю-
чи юридичну термінологію. 

2. Здатність до навчання з де-
яким ступенем автономії. 

Здійснювати аналіз суспільних про-
цесів у контексті аналізованої про-
блеми і демонструвати власне бачен-
ня шляхів її розв’язання. 

3. Здатність до пошуку, обробки 
та аналізу інформації з різних 
джерел, у тому числі з вико-
ристанням сучасних техноло-
гій і баз даних. 

Вільно використовувати для профе-
сійної діяльності доступні інформа-
ційні технології та бази даних; де-
монструвати вміння користуватися 
комп’ютерними програмами, необ-
хідними у професійній діяльності. 

4. Здатність застосовувати знан-
ня на практиці у стандартних 
та окремих нестандартних 
ситуаціях. 

Визначати вагомість та переконли-
вість аргументів в оцінці заздалегідь 
невідомих умов та обставин. 

5. Здатність до аналізу, контро-
лю та оцінювання власної 
роботи та роботи інших осіб у 
професійному контексті. 

Самостійно визначати ті обставини, у 
з’ясуванні яких потрібна допомога, і 
діяти відповідно до отриманих реко-
мендацій. 

6. Здатність знаходити творчі Використовувати різноманітні інфо-
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рішення або відповіді на чітко 
визначені та абстрактні про-
блеми на основі ідентифікації 
та застосування даних. 

рмаційні джерела для повного та 
всебічного встановлення певних об-
ставин. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
1. Знання основ теорії права. Демонструвати необхідні знання та 

розуміння сутності та змісту основ-
них правових інститутів і норм фун-
даментальних галузей права 

2. Повага до честі і гідності лю-
дини як найвищої соціальної 
цінності, розуміння їх право-
вої природи. 

Пояснювати природу та зміст основ-

них правових інститутів та процедур 

національного права. 

3. Здатність застосовувати знан-
ня завдань, принципів і докт-
рин національного права, а 
також змісту правових інсти-
тутів, щонайменше з таких 
галузей права, як конститу-
ційне право, адміністративне 
право. 

Демонструвати необхідні знання та 
розуміння сутності та змісту основ-
них правових інститутів і норм фун-
даментальних галузей права. 

4. Здатність до застосування 
норм матеріального і процесу-
ального права при моделю-
ванні правових ситуацій. 

Застосовувати набуті знання у різних 
правових ситуаціях, виокремлювати 
юридично значущі факти і формувати 
обґрунтовані правові висновки. 

5. Здатність вільно володіти 
юридичною термінологією, та 
основами юридичної техніки. 

Готувати проекти необхідних актів 
застосування права відповідно до 
правового висновку, зробленого у 
різних правових ситуаціях. 

6. Здатність юридично правиль-
но кваліфікувати факти та 
обставини. 

Давати висновки щодо окремих фак-
тичних обставин (даних) з достат-
ньою обґрунтованістю. 

7.  Здатність аналізувати правові 
проблеми та формувати пра-
вові позиції. 

Проводити збір і інтегрований аналіз 
матеріалів з різних джерел. Володіти 
базовими навичками риторики. До-
носити до респондента матеріал з 
певної проблематики доступно і зро-
зуміло. 

8. Здатність до консультування з 
правових питань, зокрема, 
можливих способів захисту 
прав та інтересів клієнтів, 
відповідно до вимог профе-
сійної етики, належного до-
тримання норм щодо нерозго-
лошення персональних даних 
та конфіденційної інформації. 

Надавати консультації щодо можли-
вих способів захисту прав та інте-
ресів клієнтів у різних правових си-
туаціях. 
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9. Здатність до критичного та 
системного аналізу правових 
явищ і застосування набутих 
знань у професійній діяльнос-
ті. 

Формулювати власні обґрунтовані 
судження на основі аналізу відомої 
проблеми. Оцінювати недоліки і 
переваги аргументів. 

 

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

Програма навчальної дисципліни затверджена Вченою радою Ви-

щого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», протокол від «___» _______________ 20__ року 

№ ___. 
 
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 пра-

ва, галузь законодавства). Основні етапи становлення та розвитку ме-

дичного 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. Джере-

ла 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 станда-

рти надання медичної допомоги. Основні принципи охорони здоров’я 

громадян України. Системи охорони здоров’я в Україні. Організацій-

не забезпечення реалізації конституційного права громадян на охоро-

ну 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. 
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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. За-

клад охорони здоров’я України як суб’єкт господарювання. Ліцензу-

вання 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 пра-

цівників. Правова природа медичної допомоги та медичної пос-

луги 

 

Право на охорону здоров’я пацієнтів і його зміст. Права окре-

мих груп населення в галузі охорони здоров’я. Правове регулювання 

материнства та дитинства. Основні обов’язки пацієнтів при зверненні 

за медичною допомогою. 

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. Меди-

чна допомога і медична послуга: проблеми співвідношення. 

 

Тема 4. Правові засади фінансування сфери охорони здоров’я 

 

Нормативно-правове регулювання фінансування сфери охоро-

ни здоров’я на міжнародному і національному рівнях. Правове регу-

лювання видатків на охорону здоров’я. Класифікація видатків. Фінан-

сування 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 впрова-
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дження і нормативно-правового забезпечення. Правові засади бюдже-

тно-страхової моделі фінансування видатків на охорону здоров’я. 

 

Тема 5. Форми захисту прав суб’єктів медичних правовідно-

син. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері 

охорони здоров’я 

 
Форми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин: по-

няття, 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 зло-

чинів у сфері охорони здоров’я. Лікарські помилки та інші форми за-

подіяння 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 відповідаль-

ностей у сфері охорони здоров’я. Дисциплінарна відповідальність 

медичних працівників. Адміністративно-правова відповідальність у 

медичному праві. Кримінальна відповідальність медичних працівни-

ків у зв’язку з їх професійною діяльністю. Відшкодування матеріаль-

них збитків. Звільнення від юридичної відповідальності медичних 

працівників. Особливості юридичної відповідальності пацієнтів за 

законодавством України. Виконання рішень судів у медичних спра-

вах. 

 

Тема 6. Поняття і принципи міжнародного медичного права 

 

Медичне право в континентальній правовій системі. Медичне 

право в англосаксонській правовій системі. Медичне право в релігій-

них правових системах. Медичне право в правових системах сканди-

навських і латиноамериканських країн. Медичне право України та 

європейська правова традиція. Перспективи гармонізації медичного 

права України з європейськими правовими стандартами. Поняття і 
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принципи міжнародного медичного права. Джерела міжнародного 

медичного права. Суб’єкти міжнародного медичного права. Міжнаро-

дно-правові стандарти у сфері охорони здорові та прав людини. 

 

Модуль 2. Інститути медичного права 

 

Тема 7. Правове регулювання здійснення певних видів ме-

дичної діяльності 

 

Поняття та види донорства за законодавством України. Понят-

тя і принципи донорства крові та її компонентів. Правовий статус до-

нора  в Україні. Законодавче забезпечення донорства органів та інших 

анатомічних матеріалів. Правові та біоетичні проблеми донорства. 

Умови правомірності та засади трансплантації органів та інших ана-

томічних матеріалів людини. Правове забезпечення медичної генети-

ки. Поняття та об’єкти трансплантації. Загальна характеристика Зако-

ну України «Про трансплантацію органів та (або) тканин людини». 

Умови й порядок здійснення трансплантації. Прижиттєве й посмертне 

донорство. 

Правове регулювання надання психіатричної допомоги в Укра-

їні. Медична допомога фізично та соціально уразливим верствам на-

селення. Поняття інвалідності. Правовий статус інвалідів (осіб з об-

меженими можливостями). Проблеми соціального і правового захисту 

інвалідів в Україні. Правове регулювання здійснення спеціальних за-

ходів 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 пси-

хіатричної 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 екс-

периментів з участю людини. Клінічні випробування лікарських засо-

бів на людині. Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здо-

ров’я щодо проведення медико-біологічних експериментів. 

Поняття та зміст евтаназії. Законодавча база та світовий дос-

від. Перспективи евтаназії у світі й в Україні.  
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Тема 8. Правове регулювання медичних експертиз 

 

Експертна діяльність у сфері охорони здоров’я: національне і 

зарубіжне законодавство. Поняття, види і значення медичних експер-

тиз в Україні. Правовий статус експерта за законодавством України. 

Висновок експерта. Медико-соціальна експертиза втрати працездат-

ності: поняття і види. Судово-медична експертиза. Судово-

психіатрична експертиза. Судово-психологічна експертиза. Військово-

медична експертиза. Альтернативна медична експертиза. Правові ос-

нови біоетики: проблеми експертної діяльності щодо захисту прав 

пацієнтів. Патологоанатомічний розтин. Медична помилка та нещас-

ний випадок. Класифікація ятрогеній, місце ятрогенної патології в 

структурі несприятливих результатів медичних втручань. Ускладнен-

ня за результатами медичних втручань та їх правові наслідки. Юриди-

чна 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 репродукти-

вних технологій в Україні. Правові питання штучного запліднення. 

Умови та порядок проведення медичної стерилізації особи. Правове 

регулювання штучного переривання вагітності. Етико-правові про-

блеми реалізації права на використання контрацепції. Актуальні ети-

ко-правові питання клонування. 
 

Тема 10. Правове регулювання провадження фармацевтичної дія-

льності в Україні. Правове регулювання забезпечення населення 

лікарськими засобами і виробами медичного призначення 

 

Правові основи фармації в Україні. Поняття та правовий ста-

тус фармацевтичних працівників. Роль фармацевтичних працівників 

при наданні медичної допомоги. Провадження фармацевтичної прак-

тики. Реклама лікарських засобів. Юридична відповідальність фарма-

цевтичних працівників за професійні правопорушення. Загальна хара-

ктеристика законодавства у сфері забезпечення населення 

лікарськими засобами. Виробництво лікарських засобів: правові аспе-

кти. Державний контроль якості лікарських засобів в Україні. Реаліза-

ція лікарських засобів. Юридичні гарантії забезпечення лікарськими 
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засобами і засобами медичного призначення окремих категорій насе-

лення в Україні. 

 

Тема 11. Правове регулювання сімейної медицини в Україні 

 

Загальна характеристика сімейної медицини: поняття, принци-

пи, значення та міжнародні стандарти. Законодавче забезпечення сі-

мейної медицини в Україні. Історія розвитку сімейної медицини в 

Україні.  Правовий статус амбулаторії загальної практики – сімейної 

медицини. Правовий статус сімейного лікаря. Проблеми та перспекти-

ви розвитку сімейної медицини в Україні. Закон України «Про держа-

вні 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 хара-

ктеристика правового регулювання у сфері протидії ВІЛ інфек-

ції/СНІДу: міжнародно-правові стандарти та національне законодав-

ство. Державна політика у сфері профілактики, запобігання 

поширенню та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу. Правовий статус меди-

чних працівників та інших осіб, професійна діяльність яких пов’язана 

з ризиком інфікування ВІЛ. Роль держави у лікуванні вірусних гепа-

титів. Коронавірус Covid-19: проблемні аспекти прав та обов’язків 

громадян України, з урахуванням зарубіжного досвіду. 

 

Тема 13. Медичне страхування громадян та страхування профе-

сійної відповідальності медичних працівників 

 

Співвідношення понять “медичне страхування” і “страхова 

медицина”. Добровільне медичне страхування: стан законодавчого 

закріплення та практика застосування. Договір добровільного медич-

ного страхування. Проблеми становлення і розвитку загальнодержав-

ного обов’язкового медичного страхування в Україні. Страхування у 
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зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Страхування професій-

ної відповідальності медичних працівників. 
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«МЕДИЧНЕ ПРАВО» для студентів денної форми навчання спеціаль-

ності 081 «Право» ступеня молодшого бакалавра 

№ 
з/п 

Назва розділу, модуля, теми 

Кількість годин за 
видами занять 

р
а
зо

м
 

аудиторні 
позаау-
дитор-

ні 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а
р

сь
-

к
і 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

 
1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Теоретичні засади медичного права 

1. 

Поняття та особливості медичного права. 

Законодавче забезпечення охорони здоров’я 

в Україні 

7 2 - 5 

2. 

Основи господарської діяльності у сфері 

охорони здоров’я в Україні. Правовий ста-

тус закладів охорони здоров’я 

7 - 2 5 

3. 

Права та обов’язки пацієнтів і медичних 

працівників. Правова природа медичної 

допомоги та медичної послуги 

7 2 - 5 

4. 
Правові засади фінансування сфери охо-

рони здоров’я 
9 2 2 5 

5. 

Форми захисту прав суб’єктів медичних 

правовідносин. Юридична відповідаль-

ність за правопорушення у сфері охорони 

здоров’я 

8 - 2 6 

6. 
Поняття і принципи міжнародного медич-

ного права 
7 2 - 5 

 Загалом 45 8 6 31 

Модуль 2. Інститути медичного права 

7. 
Правове регулювання здійснення певних 
видів медичної діяльності 

8 2 2 4 
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1 2 3 4 5 6 

8. Правове регулювання медичних експертиз 6 - 2 4 

9. 
Правове регулювання репродуктивних тех-
нологій 

7 2 - 5 

10. 

Правове регулювання провадження фарма-
цевтичної діяльності в Україні. Правове 
регулювання забезпечення населення лікар-
ськими засобами і виробами медичного 
призначення 

7 2 2 3 

11. 
Правове регулювання сімейної медицини в 
Україні 

7 2 - 5 

12. 
Законодавче забезпечення профілактики та 

лікування інфекційних захворювань 
8 2 2 4 

13. 
Медичне страхування громадян та страху-
вання професійної відповідальності медич-
них працівників 

2 - - 2 

 Загалом 45 10 8 27 

 

 Разом із курсу: 90 18 14 58 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«МЕДИЧНЕ ПРАВО» для студентів заочної форми навчання спеціаль-

ності 081 «Право» ступеня молодшого бакалавра 

№ 
з/п 

Назва розділу, модуля, теми 

Кількість годин за 
видами занять 

р
а
зо

м
 

аудиторні 
позаау-
дитор-

ні 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а
р

сь
-

к
і 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

 
1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Теоретичні засади медичного права 

1. 

Поняття та особливості медичного права. 

Законодавче забезпечення охорони здоров’я 

в Україні 

8 2 - 6 

2. 

Основи господарської діяльності у сфері 

охорони здоров’я в Україні. Правовий ста-

тус закладів охорони здоров’я 

7 - - 7 

3. 

Права та обов’язки пацієнтів і медичних 

працівників. Правова природа медичної 

допомоги та медичної послуги 

7 - - 7 

4. 
Правові засади фінансування сфери охо-

рони здоров’я 
9 - 2 7 

5. 

Форми захисту прав суб’єктів медичних 

правовідносин. Юридична відповідаль-

ність за правопорушення у сфері охорони 

здоров’я 

7 - - 7 

6. 
Поняття і принципи міжнародного медич-

ного права 
7 - - 7 

 Загалом 45 2 2 41 

Модуль 2. Інститути медичного права 

7. 
Правове регулювання здійснення певних 
видів медичної діяльності 

7 - - 7 

8. Правове регулювання медичних експертиз 8 2 - 6 
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1 2 3 4 5 6 

9. 
Правове регулювання репродуктивних тех-
нологій 

7 - - 7 

10. 

Правове регулювання провадження фарма-
цевтичної діяльності в Україні. Правове 
регулювання забезпечення населення лікар-
ськими засобами і виробами медичного 
призначення 

7 - 2 5 

11. 
Правове регулювання сімейної медицини в 
Україні 

5 - - 5 

12. 
Законодавче забезпечення профілактики та 
лікування інфекційних захворювань 

7 - 2 5 

13. 
Медичне страхування громадян та страху-
вання професійної відповідальності медич-
них працівників 

4 - - 4 

 Загалом 45 2 4 39 

 

 Разом із курсу: 90 4 6 80 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«МЕДИЧНЕ ПРАВО» для студентів дистанційної форми навчання 

спеціальності 081 «Право» ступеня молодшого бакалавра 

№ 
з/п 

Назва розділу, модуля, теми 

Кількість годин за 
видами занять 

р
а
зо

м
 

аудиторні 
позаау-
дитор-

ні 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а
р

сь
-

к
і 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

 
1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Теоретичні засади медичного права 

1. 

Поняття та особливості медичного права. 

Законодавче забезпечення охорони здоров’я 

в Україні 

9 2 - 7 

2. 

Основи господарської діяльності у сфері 

охорони здоров’я в Україні. Правовий ста-

тус закладів охорони здоров’я 

7 - - 7 

3. 

Права та обов’язки пацієнтів і медичних 

працівників. Правова природа медичної 

допомоги та медичної послуги 

7 - - 7 

4. 
Правові засади фінансування сфери охо-

рони здоров’я 
8 - - 8 

5. 

Форми захисту прав суб’єктів медичних 

правовідносин. Юридична відповідаль-

ність за правопорушення у сфері охорони 

здоров’я 

7 - - 7 

6. 
Поняття і принципи міжнародного медич-

ного права 
7 - - 7 

 Загалом 45 2 - 43 

Модуль 2. Інститути медичного права 

7. 
Правове регулювання здійснення певних 
видів медичної діяльності 

9 - 2 7 

8. Правове регулювання медичних експертиз 7 - - 7 
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1 2 3 4 5 6 

9. 
Правове регулювання репродуктивних тех-
нологій 

7 - - 7 

10. 

Правове регулювання провадження фарма-
цевтичної діяльності в Україні. Правове 
регулювання забезпечення населення лікар-
ськими засобами і виробами медичного 
призначення 

6 - - 6 

11. 
Правове регулювання сімейної медицини в 
Україні 

7 - - 7 

12. 
Законодавче забезпечення профілактики та 
лікування інфекційних захворювань 

7 - - 7 

13. 
Медичне страхування громадян та страху-
вання професійної відповідальності медич-
них працівників 

2 - - 2 

 Загалом 45 - 2 43 

 

 Разом із курсу: 90 2 2 86 
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Тематичний план навчальної дисципліни «Медичне право», яка викладається для студентів денної  та заоч-
ної форм навчання спеціальності 081 «Право» 
 
 

 
 

Назва теми (лекції) та питання 

теми (лекції) 

Назва теми та питання семі-

нарського (практичного
для 

студентів заочної форми навчання
) 

заняття 

Завдання самостійної 

роботи у розрізі теми 

Інформаційні 

джерела (по-

рядковий 

номер за пе-

реліком) 

 

1 3 4 5 

Модуль 1. Теоретичні засади медичного права 

Тема 1. Поняття та особливості медичного права. Законодавче забезпечення охорони здоров’я в Україні 
Лекція 

1. Правова природа медичного права 

(галузь права, інститут права, галузь 

законодавства).  

2. Медичне право України: поняття, 

завдання, предмет регулювання. 

3. Медичні правовідносини: поняття, 

види і склад. 

4. Джерела медичного права України.  

5. Правове регулювання охорони 

здоров’я громадян в Україні.  

6. Системи охорони здоров’я в Украї-

ні.  
 

− Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Основні етапи станов-
лення та розвитку меди-
чного права в сучасних 
умовах розвитку україн-
ського суспільства. 
2. Принципи і функції 
медичного права Украї-
ни. 
3. Система медичного 
права України. 
4. Медичне право як 
навчальна дисципліна і 

1,9, 13, 38, 58, 

65, 68, 69, 80, 

81, 84, 85, 87, 

89, 90, 95, 97, 

100 
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галузь науки. 
5. Нормативні стандарти 
надання медичної допо-
моги. 
6. Організаційне забезпе-

чення реалізації консти-

туційного права грома-

дян на охорону здоров’я. 
7. Міжнародно-правові 
стандарти у сфері охоро-
ни здоров’я. 
8. Роль і значення рішень 
Європейського суду з 
прав людини у галузі 
охорони здоров’я, в сис-
темі законодавства про 
охорону здоров’я Украї-
ни. 

Тема 2. Основи господарської діяльності у сфері охорони здоров’я в Україні. Правовий статус закладів 

охорони здоров’я 

− Семінарське заняття 

1. Господарська діяльність у 

сфері охорони здоров’я Украї-

ни. 

2. Заклад охорони здоров’я 

України як суб’єкт господарю-

вання. 

Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Нормативно-правове й 
організаційне забезпе-
чення здійснення прива-
тної медичної практики. 
2. Реклама у сфері охо-

1, 4, 8, 9, 13, 

31, 36, 40, 

46−47, 49, 57, 

67, 84, 85, 89, 

92, 95, 97, 101 
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3. Ліцензування й акредитація 

закладів охорони здоров’я.  

4. Договір про надання медич-

них послуг: поняття, загальна 

характеристика та особливості 

виконання. 

5. Договірна відповідальність у 

галузі охорони здоров’я. 

рони здоров’я. 
3. Свобода договору про 
надання медичної послу-
ги. 
4. Суб’єктний склад і 
зміст договору. 

Тема 3. Права та обов’язки пацієнтів і медичних працівників. 

Правова природа медичної допомоги та медичної послуги 

Лекція 

1. Право на охорону здоров’я пацієн-

тів і його зміст. 

2. Основні обов’язки пацієнтів при 

зверненні за медичною допомогою. 

3. Загальна характеристика прав пра-

цівників охорони здоров’я при здійс-

ненні професійної діяльності 

4. Основні обов’язки медичних пра-

цівників та їхня загальна характерис-

тика. 

5. Поняття та ознаки медичної допо-

моги (якісна, кваліфікована, доступ-

на, безоплатна). 

6. Медична допомога і медична пос-

луга: проблеми співвідношення. 

− Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Права окремих груп 
населення в галузі охо-
рони здоров’я. 
2. Правове регулювання 
материнства та дитинст-
ва. 
3. Інформована згода на 

медичне втручання. 

4. Правове забезпечення 

лікарської таємниці. 
5. Право на медичну 
допомогу за законодав-
ством України. 
6. Медична послуга як 

1,9, 13, 17−20, 

39, 82−83, 84, 

85, 88, 89, 93, 

95, 97, 98 
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 об’єкт медичних право-

відносин. 

Тема 4. Правові засади фінансування сфери охорони здоров’я 

Лекція 

1. Нормативно-правове регулювання 

фінансування сфери охорони здоров’я 

на міжнародному і національному 

рівнях. 

2. Правове регулювання видатків на 

охорону здоров’я. 

3. Класифікація видатків. Фінансу-

вання видатків на охорону здоров’я. 

4. Європейський досвід фінансування 

видатків на охорону здоров’я в сучас-

них соціально-економічних умовах. 

5. Правові засади бюджетно-

страхової моделі фінансування видат-

ків на охорону здоров’я. 

Семінарське заняття 

1. Нормативно-правове регулю-

вання фінансування сфери охо-

рони здоров’я на міжнародному 

і національному рівнях. 

2. Правове регулювання видат-

ків на охорону здоров’я. 

3. Класифікація видатків. Фі-

нансування видатків на охорону 

здоров’я. 

4. Європейський досвід фінан-

сування видатків на охорону 

здоров’я в сучасних соціально-

економічних умовах. 
5. Правові засади бюджетно-

страхової моделі фінансування 
видатків на охорону здоров’я. 

Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Приватні видатки у 

системі фінансування 

сфери охорони здоров’я. 

2. Медичне страхування 

в Україні: проблеми 

впровадження і нормати-

вно-правового забезпе-

чення. 

1, 6, 9, 13, 27, 

41, 50−53, 

56−57, 81, 84, 

85, 89, 95, 97, 

99 

Тема 5. Форми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин. Юридична відповідальність за пра-

вопорушення у сфері охорони здоров’я 
− Семінарське заняття 

1. Форми захисту прав суб’єктів 

медичних правовідносин: по-

няття, види, засоби здійснення. 

Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Особливості викорис-
тання судової форми 

1−3, 5, 9, 

10−11, 13−14, 

84, 85, 89, 94, 

95, 97 
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2. Особливості використання 

позасудової форми захисту прав 

суб’єктів медичних правовідно-

син. 

3. Загальна характеристика 

злочинів у сфері охорони здо-

ров’я. 

4. Лікарські помилки та інші 

форми заподіяння шкоди здо-

ров’ю пацієнта.  

5. Правопорушення у сфері 

охорони здоров’я як підстава 

для юридичної відповідальності 

у медичному праві: поняття, 

ознаки, склад. 

6. Юридична відповідальність 

суб’єктів медичних правовідно-

син: поняття, види.  

7. Кримінальна відповідальність 

медичних працівників у зв’язку 

з їх професійною діяльністю. 

 

захисту прав суб’єктів 
медичних правовідносин: 
у порядку конституцій-
ного, цивільного, кримі-
нального та адміністра-
тивного судочинства. 
2. Класифікація лікарсь-
ких помилок, відмінність 
від недбалості. 
3. Причини та правова 
природа лікарських по-
милок. 
4. Цивільно-правова 
відповідальність у сфері 
охорони здоров’я. 
5. Проблеми розмежу-
вання договірної і делік-
тної відповідальностей у 
сфері охорони здоров’я. 
6. Дисциплінарна відпо-
відальність медичних 
працівників. 
7. Адміністративно-
правова відповідальність 
у медичному праві. 
8. Відшкодування мате-
ріальних збитків. 

9. Звільнення від юриди-
чної відповідальності 
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медичних працівників.  
10. Особливості юридич-
ної відповідальності 
пацієнтів за законодавст-
вом України. 
11. Виконання рішень 
судів у медичних спра-
вах. 

Тема 6. Поняття і принципи міжнародного медичного права 
Лекція 
1. Медичне право в континентальній 

правовій системі. 

2. Медичне право в англосаксонській 

правовій системі. 

3. Медичне право в релігійних право-

вих системах. 

4. Медичне право в правових систе-

мах скандинавських і латиноамери-

канських країн. 

5. Поняття, принципи, джерела між-

народного медичного права. 

− Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 

1. Медичне право Украї-

ни та європейська право-

ва традиція. 

2. Перспективи гармоні-

зації медичного права 

України з європейськими 

правовими стандартами. 

3. Джерела міжнародного 

медичного права. 

4. Суб’єкти міжнародно-

го медичного права. 

5. Міжнародно-правові 

стандарти у сфері охоро-

ни здорові та прав люди-

ни. 

1,9, 13, 84, 

85−86, 89, 95, 

97 
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Модуль 2. Інститути медичного права 

Тема 7. Правове регулювання здійснення певних видів медичної діяльності 

Лекція 

1. Поняття та види донорства за зако-

нодавством України. 

2. Законодавче забезпечення донорст-

ва органів та інших анатомічних ма-

теріалів.  

3. Умови правомірності та засади 

трансплантації органів та інших ана-

томічних матеріалів людини. 

4. Правове регулювання надання 

психіатричної допомоги в Україні. 

5. Умови правомірності та порядок 

проведення медико-біологічних екс-

периментів з участю людини. 

Семінарське заняття 

1. Загальна характеристика 

Закону України «Про транспла-

нтацію органів та (або) тканин 

людини». 

2. Умови й порядок здійснення 

трансплантації. 

3. Поняття інвалідності. Право-

вий статус інвалідів (осіб з об-

меженими можливостями). 

4. Проблеми соціального і пра-

вового захисту інвалідів в Укра-

їні. 

5. Види та порядок надання 

психіатричної допомоги в Укра-

їні. 

6. Медико-біологічний експе-

римент: поняття, ознаки і види. 

7. Поняття та зміст евтаназії. 

Перспективи її застосування. 

Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Поняття і принципи 

донорства крові та її 

компонентів. 

2. Правовий статус доно-

ра  в Україні. 

3. Правові та біоетичні 

проблеми донорства. 

4. Правове забезпечення 

медичної генетики. 

5. Поняття та об’єкти 

трансплантації. 

6. Прижиттєве й посмер-

тне донорство. 

7. Медична допомога 

фізично та соціально 

уразливим верствам на-

селення. 

8. Правове регулювання 

здійснення спеціальних 

заходів профілактики і 

1, 9, 13, 24−26, 

28, 30, 35, 61, 

63, 70−71, 76, 

84, 85, 89, 95, 

97 
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лікування хронічного 

алкоголізму, наркоманії 

та інших соціально небе-

зпечних захворювань. 

9. Особливості надання 

психіатричної допомоги 

у примусовому порядку. 

10. Правовий статус осо-

би, якій надається психі-

атрична допомога. 

11. Правовий статус ме-

дичного працівника при 

наданні психіатричної 

допомоги. 

Тема 8. Правове регулювання медичних експертиз 
− Семінарське заняття 

1. Поняття, види і значення 
медичних експертиз в Україні. 
2. Правовий статус експерта за 
законодавством України. Ви-
сновок експерта. 
3. Медико-соціальна експертиза 
втрати працездатності: поняття 
і види. 
4. Судово-медична експертиза. 
5. Судово-психіатрична експер-
тиза. 

Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Експертна діяльність у 

сфері охорони здоров’я: 

національне і зарубіжне 

законодавство. 

2. Судово-психологічна 

експертиза. 

3. Військово-медична 

експертиза. 

1, 9, 13, 15, 45, 

62, 66, 79, 84, 

85, 89, 95, 97 
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6. Ускладнення за результатами 

медичних втручань та їх право-

ві наслідки 

7. Юридична оцінка дефектів 

надання медичної допомоги. 

4. Альтернативна медич-

на експертиза. 

5. Правові основи біое-

тики: проблеми експерт-

ної діяльності щодо захи-

сту прав пацієнтів. 

6. Патологоанатомічний 

розтин. 

 

Тема 9. Правове регулювання репродуктивних технологій 

Лекція 

1. Права та обов’язки людини у сфері 

охорони репродуктивного здоров’я: 

поняття, види, зміст. 

2. Законодавче забезпечення репро-

дуктивних технологій в Україні. 

3. Правові питання штучного заплід-

нення. Умови та порядок проведення 

медичної стерилізації особи. 

4. Правове регулювання штучного 

переривання вагітності. 

− Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Етико-правові пробле-
ми реалізації права на 
використання контраце-
пції. 
2. Актуальні етико-
правові питання клону-
вання. 

1, 7, 9, 13, 33, 

61, 64, 77, 84, 

85, 89, 95−97 

Тема 10. Правове регулювання провадження фармацевтичної діяльності в Україні. Правове регулювання 

забезпечення населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення 

Лекція 

1. Правові основи фармації в Україні. 

2. Юридична відповідальність фарма-

Семінарське заняття. 

1. Провадження фармацевтич-

ної практики. 

Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 

1, 9, 13, 21, 32, 

37, 43−44, 48, 

72−75, 78, 84, 



29 

 

1 3 4 5 

цевтичних працівників за професійні 

правопорушення. 

3. Загальна характеристика законо-

давства у сфері забезпечення насе-

лення лікарськими засобами. 

2. Реклама лікарських засобів. 

3. Державний контроль якості 

лікарських засобів в Україні. 

4. Юридичні гарантії забезпе-

чення лікарськими засобами і 

засобами медичного призна-

чення окремих категорій насе-

лення в Україні. 

1. Поняття та правовий 
статус фармацевтичних 
працівників. 
2. Роль фармацевтичних 
працівників при наданні 
медичної допомоги. 
3. Виробництво лікарсь-
ких засобів: правові ас-
пекти. 
4. Реалізація лікарських 
засобів. 

85, 89, 91, 95, 

97 

Тема 11. Правове регулювання сімейної медицини в Україні 

Лекція 

1. Загальна характеристика сімейної 

медицини: поняття, принципи, зна-

чення та міжнародні стандарти. 

2. Законодавче забезпечення сімейної 

медицини в Україні. 

3. Правовий статус амбулаторії зага-

льної практики – сімейної медицини 

та сімейного лікаря. 

4. Закон України «Про державні фі-

нансові гарантії медичного обслуго-

вування населення». 
 

− Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Історія розвитку сі-
мейної медицини в Укра-
їні. 
2. Проблеми та перспек-
тиви розвитку сімейної 
медицини в Україні. 

1, 7, 9, 13, 27, 

29, 41, 59−60, 

84, 85, 89, 95, 

97 

Тема 12. Законодавче забезпечення профілактики та лікування інфекційних захворювань 

Лекція Семінарське заняття Перелік питань, 1, 9, 13, 16, 
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1. Міжнародно-правові стандарти у 
сфері охорони здоров’я щодо захисту 
населення від інфекційних, у тому 
числі тих, що передаються статевим 
шляхом. 
2. Загальна характеристика правового 
регулювання у сфері протидії ВІЛ 
інфекції/СНІДу: міжнародно-правові 
стандарти та національне законодав-
ство. 
3. Роль держави у лікуванні вірусних 

гепатитів. 

4. Коронавірус Covid-19: проблемні 

аспекти прав та обов’язків громадян 

України, з урахуванням зарубіжного 

досвіду. 

1. Нормативно-правове забез-

печення профілактики та ліку-

вання інфекційних хвороб. 

2. Загальна характеристика 

правового регулювання у сфері 

протидії ВІЛ інфекції/СНІДу: 

міжнародно-правові стандарти 

та національне законодавство. 

3. Правовий статус медичних 

працівників та інших осіб, про-

фесійна діяльність яких 

пов’язана з ризиком інфікуван-

ня ВІЛ 

4. Роль держави у лікуванні 

вірусних гепатитів. 

5. Коронавірус Covid-19: про-

блемні аспекти прав та 

обов’язків громадян України, з 

урахуванням зарубіжного дос-

віду. 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Правовий статус 

суб’єктів медичних пра-

вовідносин в умовах 

лікування інфекційних 

хвороб. 

2. Державна політика у 

сфері профілактики, 

запобігання поширенню 

та лікування ВІЛ-

інфекції/СНІДу. 

3. Коронавірус Covid-19: 

проблемні аспекти прав 

та обов’язків громадян 

України, з урахуванням 

зарубіжного досвіду. 

22−23, 34, 54, 

55, 84, 85, 89, 

95, 97 

Тема 13. Медичне страхування громадян та страхування професійної відповідальності медичних праців-

ників 

− − Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Співвідношення по-

1, 9, 13, 30, 35, 

42, 84, 85, 89, 

95, 97, 100 
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1 3 4 5 

нять “медичне страху-

вання” і “страхова меди-

цина”. 

2. Добровільне медичне 

страхування: стан зако-

нодавчого закріплення та 

практика застосування. 

3. Проблеми становлення 

і розвитку загальнодер-

жавного обов’язкового 

медичного страхування в 

Україні. 

4. Страхування у зв’язку 

з тимчасовою втратою 

працездатності. 

5. Страхування профе-

сійної відповідальності 

медичних працівників. 
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Розділ 5. Система поточного та підсумкового контролю  
Таблиця 5.1. Розподіл балів, що отримують студенти за результа-

тами вивчення навчальної дисципліни «Медичне право» (вибіркова 
навчальна дисципліна) 

Спеціальність 081мб1 «Право» 
 

 

Назва змістового модулю, 

теми 
Вид навчальної роботи Бали 

1 2 3 

Модуль 1. Теоретичні засади медичного права 

Тема 1. Поняття та особливос-

ті медичного права. Законода-

вче забезпечення охорони 

здоров’я в Україні 

1. Підготовка питань семінарського занят-

тя 

- 

2. Вирішення тестових завдань - 

Тема 2. Основи господарсь-

кої діяльності у сфері охоро-

ни здоров’я в Україні. Пра-

вовий статус закладів 

охорони здоров’я 

1. Підготовка питань семінарського занят-

тя 

5 

2. Вирішення тестових завдань 3 

Тема 3. Права та обов’язки 

пацієнтів і медичних пра-

цівників. Правова природа 

медичної допомоги та медич-

ної послуги 

1. Підготовка питань семінарського занят-

тя 

- 

2. Вирішення тестових завдань - 

Тема 4. Правові засади фі-

нансування сфери охорони 

здоров’я 

1. Підготовка питань семінарського занят-

тя 

5 

2. Вирішення тестових завдань 3 

Тема 5. Форми захисту прав 

суб’єктів медичних право-

відносин. Юридична відпо-

відальність за правопору-

шення у сфері охорони 

здоров’я 

1. Виконання завдань, передбачених пла-

ном самостійної роботи 

5 

2. Вирішення тестових завдань 3 

Тема 6. Поняття і принципи 

міжнародного медичного пра-

ва 

1. Підготовка питань семінарського занят-

тя 

- 

2. Вирішення тестових завдань 1 

Модуль 2. Інститути медичного права 
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Назва змістового модулю, 

теми 
Вид навчальної роботи Бали 

1 2 3 

Тема 7. Правове регулювання 

здійснення певних видів ме-

дичної діяльності 

1. Підготовка питань семінарського занят-

тя 

5 

2. Вирішення тестових завдань 3 

Тема 8. Правове регулювання 

медичних експертиз 

1. Підготовка питань семінарського занят-

тя 

5 

2. Вирішення тестових завдань 3 

Тема 9. Правове регулюван-

ня репродуктивних техноло-

гій 

1. Підготовка питань семінарського занят-

тя 

- 

2. Вирішення тестових завдань - 

Тема 10. Правове регулю-

вання провадження фармаце-

втичної діяльності в Україні. 

Правове регулювання забез-

печення населення лікарсь-

кими засобами і виробами 

медичного призначення 

1. Підготовка питань семінарського занят-

тя  

5 

2. Вирішення тестових завдань 3 

Тема 11. Правове регулю-

вання сімейної медицини в 

Україні 

1. Підготовка питань семінарського заняття  - 

2. Вирішення тестових завдань 3 

Тема 12. Законодавче забез-

печення профілактики та 

лікування інфекційних захво-

рювань 

1. Підготовка питань семінарського занят-

тя  

5 

2. Вирішення тестових завдань 3 

Тема 13. Медичне страху-

вання громадян та страхуван-

ня професійної відповідаль-

ності медичних працівників 

1. Підготовка питань семінарського занят-

тя 

- 

2. Вирішення тестових завдань - 

Поточна модульна робота І 20 

Поточна модульна робота І 10 

Залік 100 

Разом за семестр 100 
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Таблиця 5.2. Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсум-

кового контролю з навчальної дисципліни  
«Медичне право» 

 
Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90−100 А Відмінно  

82−89 В Дуже добре  

74−81 С Добре 

64−73 D Задовільно 

60−63 Е Задовільно достатньо 

35−59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0−34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни  

 

Таблиця 5.3. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з 

вивчення навчальної дисципліни «Медичне право» 
 

Форма робо-
ти 

Вид роботи Бали 

1. Навчальна 1. Участь у предметних олімпіадах: універ-
ситетських, міжвузівських, всеукраїнських, 
міжнародних 

10−30 

2. Участь у конкурсах на кращого знавця 
дисципліни: університетських, міжвузівсь-
ких, всеукраїнських, міжнародних 

10−30 

3. Виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань підвищеної складності 

1−15 

4. Написання і захист наукової роботи з 
визначеної проблеми 

0−5 

2. Науково-
дослідна 

1. Участь в наукових гуртках («Ін-Юре») 5−20 
2. Участь в наукових студентських клубах 
(«Феміда») 

5−20 

3. Участь в конкурсах студентських робіт: 
університетських, міжвузівських, всеукра-
їнських, міжнародних 

5−15 

4. Участь в наукових студентських конфе-
ренціях: університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 

5−15 

5. Підготовка публікації в наукових видан- 20 
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нях. 
6. Оформлення сценарного плану дидакти-
чної гри 

10−20 

Разом  * 

 
* Максимальна кількість додаткових балів для студента – 30. 
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Розділ 6. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освіт-

нього процесу з навчальної дисципліни «Медичне право» 
1. Медичне право : завдання для аудиторного тестування студентів 

денної форми навчання / О. В. Солдатенко [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://10.0.0.34/ 

2. Медичне право: Дистанційний курс з дисципліни для студентів 
напряму підготовки Право. [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://el.puet.edu.ua/course/view.php?id=29 
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Розділ 7. Рекомендовані джерела інформації 

Нормативно-правові акти: 

1. Конституція України : Верховна Рада України від 28.06.1996 

р. // Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.1996 – 1996 р., № 30, 

стаття 141. 

2. Кримінальний кодекс України : Верховна Рада України; Ко-

декс України від 05.04.2001 р. № 2341-III // Офіційний вісник України 

від 08.06.2001 – 2001 р., № 21, стор. 1, стаття 920. 

3. Кримінально-процесуальний кодекс України : Кодекс Укра-

їни вiд 13.04.2012 р. № 9-10 // Відомості Верховної Ради України вiд 

2012 р., № 13, стаття 88. 

4. Кодекс законів про працю України : Верховна Рада УРСР; 

Кодекс України вiд 10.12.1971 р. № 322-VIII // Відомості Верховної 

Ради УРСР вiд 17.12.1971 – 1971 р. 

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Вер-

ховна Рада УРСР; Кодекс України вiд 07.12.1984 р. № 8073-X // Відо-

мості Верховної Ради УРСР вiд 18.12.1984 – 1984 р., № 51, стаття 

1122. 

6. Бюджетний кодекс України : Верховна Рада України; Ко-

декс України вiд 08.07.2010 р. № 2456-VI // Голос України вiд 

04.08.2010 – № 143. 

7. Сімейний кодекс України : Верховна Рада України; Кодекс 

України від 10.01.2002 р. № 2947-III //Голос України від 26.02.2002 – 

№ 38. 

8. Господарський кодекс України : Верховна Рада України; 

Кодекс України вiд 16.01.2003 р. № 436-IV // Голос України вiд 

14.03.2003 – № 49. 

9. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний 

ресурс]. − Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 

10. Цивільний процесуальний кодекс України : Верховна Рада 

України; Кодекс України вiд 18.03.2004 р. № 1618-IV. 

11. Кодекс адміністративного судочинства України : Верховна 

Рада України; Кодекс України вiд 06.07.2005 р. № 2747-IV // Урядовий 

кур’єр вiд 17.08.2005 – № 153. 

12. Податковий кодекс України: Верховна Рада України; Ко-

декс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI // Голос України вiд 04.12.2010 

– № 229. 

13. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Вер-

ховна Рада України; Закон вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII // Голос Укра-
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їни вiд 15.12.1992, Відомості Верховної Ради України вiд 26.01.1993 – 

1993 р., № 4, стаття 19. 

14. Про виконання рішень за застосування практики Європей-

ського Суду з прав людини: Верховна Рада України; Закон вiд 

23.02.2006 р. № 3477-IV // Урядовий кур’єр вiд 30.03.2006 – № 60. 

15. Про судову експертизу : Верховна Рада України, Закон 

України вiд 25.02.1994 р. № 4038-XII // Голос України вiд 21.04.1994 

Відомості Верховної Ради України вiд 12.07.1994 – 1994 р., № 28, 

стаття 232. 

16. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуч-

чя населення : Закон України від 24.02.1994 р. № 4004-XII // Відомості 

Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218. 

17. Про охорону дитинства : Закон України від 26.04.2001 р. № 

2402-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Cт. 

142. 

18. Про захист прав споживачів : Закон України 12.05.1991 р. 

№ 1023-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 30. – Cт. 

379. 

19. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-

XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Cт. 650. 

20. Про захист персональних даних : Верховна Рада України; 

Закон вiд 01.06.2010 р. № 2297-VI // Урядовий кур’єр вiд 07.07.2010 – 

№ 122. 

21. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засо-

бів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними від 

15.02.1995 р.№ 62/95-ВР № 1645-III // Відомості Верховної Ради Укра-

їни. – 1995. –№ 10. – Cт. 62. 

22. Про захист населення від інфекційних хвороб : Закон Укра-

їни від 06.04.2000 р. № 1645-III // Відомості Верховної Ради України. – 

2003. –№ 38. – Ст. 321. 

23. Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз : Закон 

України 05.07.2001 р. № 2586-III // Відомості Верховної Ради України. 

– 200. –№ 49. – Cт. 258. 

24. Про психіатричну допомогу : Закон України від 22.02.2000 

р. № 1489-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 19. – 

Cт. 143. 

25. Про донорство крові та її компонентів : Закон України від 

23.06.1995 р. № 239/95-ВР. // Відомості Верховної Ради України. – 

1995. – № 23. –Ст. 183. 
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26. Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів 

людині : Закон України від 17.05.2018 р. № 1007-XIV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2018. – № 28. – Ст. 232. 

27. Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення : Закон України від 19.10.2017 р. № 1007-XIV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2018. – № 5. – Ст. 31. 

28. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи : Верховна Рада УРСР; Закон 

вiд 28.02.1991 р. № 796-XII // Голос України вiд 27.03.1991. 

29. Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку 

первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини 

на період до 2011 року: Верховна Рада України; Закон вiд 22.01.2010 

р. № 1841-IV. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: // 

http://zakon1.rada.gov.ua. 

30. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: 

Верховна Рада УРСР; Закон вiд 21.03.1991 р. № 875-XII // Відомості 

Верховної Ради УРСР вiд 21.05.1991 – 1991 р., № 21, стаття 252. 

31. Про ліцензування видів господарської діяльності : Закон 

України від 02.03.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/222-19/page. 

32. Про імплантацію електрокардіостимуляторів : Верховна 

Рада України; Закон від 14.09.2000 р. № 1950-III. [Електронний ре-

сурс]. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua 

33. Про заборону репродуктивного клонування людини : Вер-

ховна Рада України; Закон вiд 14.12.2004 р. № 2231-IV // Голос Украї-

ни вiд 11.01.2005 – № 3. 

34. Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом 

імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, 

які живуть з ВІЛ : Верховна Рада України; Закон вiд 12.12.1991 р. № 

1972-XII // Голос України вiд 09.01.1992. 

35. Основи законодавства України про загальнообов’язкове 
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