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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Медичне право України
Викладач (-і) к.м.н. Варуха Катерина Володимирівна
Контактний телефон викладача 095 737 0003
E-mail викладача k.varukhasme@gmail.com 

095 737 0003
Формат дисципліни Нормативна
Обсяг дисципліни 45 годин
Посилання на сайт дистанційного 
навчання

maem.kiev.ua

Консультації Понеділок кожного тижня 16.00-17.30

2. Анотація до курсу
Медичне право України, як навчальна 
дисципліна

Економічні і медико-соціальні умови 
свідчать про необхідність змін в системі 
організації лікувально-профілактичної 
допомоги населенню.

У сфері охорони здоров'я України 
накопичилось багато проблем, які 
потребують негайного вирішення:

- відсутність належних нормативно- 
правових актів, які регулюють 
відносини пов'язані з наданням 
медичної допомоги;

- недостатнє знання і розуміння 
медичними працівниками змісту 
правових норм, які відображають 
права громадян в сфері охорони 
здоров'я;

- слабка правова підготовка 
фахівців галузі охорони здоров'я ;

- низький рівень правової культури 
медичних працівників.
У зв'язку з цим виникла настійна 

потреба корінним чином змінити якість 
правової підготовки студентів вищих 
медичних закладів. Реформування 
системи охорони здоров'я в Україні 
залежить від цілого ряду чинників. З них 
важливе місце займає правова освіта 
майбутніх лікарів.

У прийнятій в 2002 році Кабінетом 
Міністрів України Міжгалузевої 
комплексної програми «Здоров'я нації» 
йде мова про те, що однією з ключових 
проблем охорони здоров'я населення 
України є недосконалість нормативно- 
правових актів, які впливають на 
створення умов для поліпшення стану 
здоров'я населення і підвищення

Міждисциплінарні зв’язки:
Однією з основних задач даної програми є 
удосконалення нормативно-правової бази 
галузі відповідно до міжнародних стандартів; 
впровадження правових, економічних, 
управлінських механізмів, забезпечення 
конституційних прав громадян на охорону 
здоров'я; тому медичне правознавство є 
важливою дисципліною для кожного лікаря, 
який у разі необхідності має вірно застосувати 
отриманні знання у практичній діяльності.
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ефективності використання в системі 
охорони здоров'я людських, матеріально- 
технічних і фінансових ресурсів в умовах 
ринкової економіки.

З.М[ета та цілі курсу
Мета вивчення дисципліни 
«Медичне право України» є 
удосконалення нормативно- 
правової бази галузі відповідно до 
міжнародних стандартів; 
впровадження правових, 
економічних, управлінських 
механізмів, забезпечення 
конституційних прав громадян на 
охорону здоров'я.

Основними завданнями вивчення дисципліни 
«Медичне право України» є:
- визначення видів юридичної відповідальності за 
правопорушення у сфері охорони здоров’я; юридичну 
практику в галузі медичного права, в т.ч. Європейського 
суду з прав людини;
-  засвоєння правових умов провадження окремих 
видів медичної практики та їх правового 
регулювання;
-  оцінювання тенденцій нормотворення й державної 
політики у сфері охорони здоров’я;
-  аналіз дефектіви надання медичної допомоги, їх 
правової кваліфікації.

4. Результати навчання (компетентності)
Результати навчання: В результаті 
вивчення навчальної дисципліни 
студент має

-знати понятійно-категоріальний 
апарат у галузі медичного права; 
джерела медичного права; тенденції 
нормотворення й державної політики 
у сфері охорони здоров’я; механізми 
здійснення прав та обов’язків 
суб’єктів медичних правовідносин; 
правові умови провадження окремих 
видів медичної практики та їх правове 
регулювання; державно-правові 
гарантії та механізми захисту прав 
людини у сфері охорони здоров’я; 
дефекти надання медичної допомоги, 
їх правову кваліфікацію; види 
юридичної відповідальності за 
правопорушення у сфері охорони 
здоров’я; юридичну практику в галузі 
медичного права, в т.ч. Європейського 
суду з прав людини.

- вміти самостійно працювати із 
законодавством України та 
міжнародними і регіональними 
стандартами у сфері охорони здоров’я; 
знати механізми здійснення прав та 
обов’язків суб’єктів медичних 
правовідносин; готувати необхідні

Компетентності та результати навчання, 
формуванню яких сприяє дисципліна «Медичне 
право України»
Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти 
дисципліна забезпечує набуття студентами 
компетентностей:
інтегральна: здатність розв’язувати типові та 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 
у процесі навчання, що передбачає проведення 
досліджень та/або здійснення інновацій та 
характеризується комплексністю та невизначеністю 
умов та вимог. 
загальні:
- знання та розуміння дисципліни «Медичне право 
України»;
- здатність застосовувати знання з судової медицини 
та медичного права України в практичних 
ситуаціях;
- здатність до вибору стратегії спілкування;
- здатність працювати в команді;
- навички міжособистісної взаємодії;
- здатність спілкуватися державною мовою як усно, 
так і письмово;
- здатність спілкуватись іншою мовою;
- навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій;
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу, здатність вчитися і бути сучасно навченим;
- здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт,
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правові документи; аналізувати правову 
природу окремих видів медичної 
практики; застосовувати юридичну 
практику для правореалізаційної 
діяльності, в т.ч. правові позиції 
Європейського суду з прав людини; 
ефективно використовувати арсенал 
експертиз та механізми контролю якості 
медичної допомоги; правильно оцінювати 
наслідки професійної діяльності 
медичних і фармацевтичних працівників.

які виконуються;
- визначеність і наполегливість щодо поставлених 
завдань і взятих обов’язків.
спеціальні (фахові, предметні):

-знати понятійно-категоріальний апарат у галузі 
медичного права; джерела медичного права;

знати види юридичної відповідальності за 
правопорушення у сфері охорони здоров’я; юридичну 
практику в галузі медичного права, в т.ч. Європейського 
суду з прав людини;
-  здатність до засвоєння правових умов 
провадження окремих видів медичної практики та їх 
правового регулювання;
-  здатність до оцінювання тенденцій 
нормотворення й державної політики у сфері 
охорони здоров’я;
-  здатність до аналізу дефектів надання медичної 
допомоги, їх правової кваліфікації.

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин
Лекції 6
Практичні (семінарські) заняття 14
Самостійна робота 25

Ознаки курсу
Семе
стр 5
Стом
атоло
гія, 7
семес
тр
Меди
цина

Семестр 5 Стоматологія, 7 
семестр Медицина

Семестр 5 
Стоматологія, 7 
семестр Медицина

Семестр 5 Стоматологія, 7 
семестр Медицина

Тематика курсу 

МОДУЛЬ 1. МЕДИЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ.

Конкретні цілі:
• знати необхідний понятійний мінімум, без якого неможливо сформувати загальне 
уявлення про правове регулювання медичної діяльності та відповідальність за порушення 
законодавства в даній сфері;
о знати нормативно-правові акти, що регламентують діяльність медичних працівників та 
правовідносини у сфері охорони здоров’я та вміти проводити їх аналіз;
• засвоїти причини несприятливих наслідків у медичній практиці, лікарських помилок, 
нещасних випадків;
• вміти характеризувати й оцінювати правопорушення медичних працівників.

ш.
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ТЕМАТИЧНИИ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
3 МЕДИЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

5-й семестр
№
з/п Тема

Кількіс
ть

годин
Модуль 1. Медичне право України.

1. Медичне право України в системах права і законодавства. 2
2. Правова природа медичної допомоги і медичної послуги. 2
3. Юридична відповідальність у сфері охорони здоров’я. 2

Всього 6

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
3 МЕДИЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

5-й семестр
№
з/п

Тема Кількість
годин

Модуль 1. Медичне право України.

1. Медичне право України в системах права і законодавства. 
Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я і 
прав людини.

3

2. Правова природа медичної допомоги і медичної послуги. Система 
прав людини у сфері охорони здоров’я.

3

3. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин. Медичні 
експертизи за законодавством України.

3

4. Юридична відповідальність у сфері охорони здоров’я
Процедури і механізми захисту прав суб’єктів медичних 
правовідносин.

3

5 . Диф.залік 2
Всього 14

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
3 МЕДИЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

5-й семестр
№
з/п

Назва теми Кількіс
ть

годин
1. Підготовка до практичних занять -  теоретична підготовка та 

опрацювання практичних навичок.
8

2. Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять: 13
2.1. Основи господарської діяльності та страхування у сфері охорони 

здоров’я в Україні.
2

2.2. Дефекти надання медичної допомоги. Медична експертиза та 
контроль якості медичної допомоги за законодавством України.

2

2.3. Правове регулювання здійснення медичної (стоматологічної) 
практики в Україні.

3

2.4. Правове регулювання сімейної медицини в Україні. 2
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2.5. Правове регулювання надання медичної допомоги уразливим 
верствам населення

2

2.6. Правове забезпечення санітарного та епідеміологічного 
благополуччя в Україні

2

3. Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модулів. 4
В сь ого: 25

6. Система оцінювання курсу
Загальна 
система 
оцінюван 
ня курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, 
навичок і вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється 
на практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний 
контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті 
перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу. Формами поточного 
контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням 
правильної послідовності дій, з визначенням відповідності;
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових розрахункових задач;
д) контроль практичних навичок;
е) розв’язання типових задач з термохімії, кінетики рекиій і теорії розчинів.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  З, 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляються у журналах обліку 
відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді 
диф.заліку усно.
Для дисциплін, формою підсумкового контролю яких є диф.залік:
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння 
кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 
чотирибальною (традиційною) шкалою оцінювання. При цьому враховуються 
усі види робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент повинен отримати 
оцінку з кожної теми (на кожному занятті з практичної підготовки) . Виставлені 
за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за 
поточну навчальну діяльність визнається як середнє арифметичне (сума оцінок 
за кожне заняття ділиться на кількість занять у семестрі) та переводиться у бали 
за Таблицею 2.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальнакількістьбалів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості балів 
проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною (національною) 
шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення 
середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми.
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка 
передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час 
поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які 
виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового 
модульного контролю. *
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Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у 
багатобальну шкалу (для дисциплін, що завершуються іспитом 

(диференційованим заліком))
4-

бал
ьна
піка
ла

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-бальна
шкала

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81
4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80
4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76
4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74
4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше

3
Недостатньо

4,54 109 3,99 96 3,45 83
4,5 108 3,95 95 3,41 82

Максимальна кількість балів, яку можнабрати студент під час підсумкового 
контролю засвоєння студентом знань , становить 80 балів.

Таблиця 3. Шкала оцінювання диференційованого 
(іспиту)заліку:

Національна пікала Бальна шкала
«5» 70-80
«4» 60-69
«3» 50-59

Оцінювання підсумковогоконтролювважгієтьсязарахоьа.ним, якщо студент набрав не 
менше 60% відмаксимальноїсумибалів (для 200-бальної шкали -  не менше 50 балів). 
Кінцева кіль кість балів, яку студент набрав з дисципліни визначається як сума балів 
за поточну навчальну діяльність (Таблиця 2) та за підсумковий контроль 
(диференційований залік, іспит) ( Таблиця 3).

Вимоги до 
письмової 
роботи

Підсумкова письмова робота виконується у формі контрольної роботи.

Практичні
заняття

5-й семестр

Модуль 1. Медичне право України
Теми 1-4:Робота на парах -  оцінка від 2 до 5 за кожну тему.
Тема 5: Диференційований залік складається з 2 теоретичних питань та 2 ситуаційних 
задач.Максимальна кількість балів за правильну відповідь на теоретичне питання складає 20 
балів.
Максимальна кількість балів за правильну відповідь на ситуаційну задачу складає 20 балів. 
Сумарна максимальна кількість балів - 80.

Приклади задач:
Задача
Породіллі Н., 30 років, акушером-гінекологом К. було зроблено переливання несумісної крові, від чого 

вона померла.
Дайте правову оцінку діям К.
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Як кваліфікуються дії акушера-гінеколога К , якщо вони були зроблені:
А) навмисно; б) необережно; в) в умовах ризику?
Задача
Лікар-інфекціоніст П. під час обстеження пацієнта Г. запідозрила в останнього наявність ВІЛ-інфекції, 

що було підтверджено лабораторними дослідженнями. П. розповіла про це деяким своїм знайомим, у результаті 
чого практично всі мешканці селища довідалися про те, що трапилося. З Г. перестали контактувати його 
колишні друзі та співробітники. Не витримавши цього, Г. покінчив життя самогубством, указавши причину 
вчиненого в передсмертній записці.

Дайте правову оцінку діям лікаря П.
Задача
Головний лікар наркологічного диспансеру Р. і завідуючі відділеннями цього ж диспансеру А. і П. 

тривалий час займалися вимаганням грошей зі своїх пацієнтів. Для лікування хворих хронічним алкоголізмом з 
певним успіхом використовувався препарат Еспераль (виробляється у Франції). У спеціалізованим лікувальних 
установах його імплантація проводилася безкоштовно. Р., А. і П., широко рекламуючи препарат, створювали 
штучний дефіцит його та вимагали за лікування великі суми грошей.

Виходячи з умови задачі, дайте правову оцінку діям головного лікаря та завідуючих відділеннями.
Дайте правову оцінку діям пацієнтів наркологічного диспансеру, що платили гроні за імплантацію 

еспераля.

Умови допуску до підсумкового Семестровий контроль передбачений у формі
контролю заліку. Передбачає підсумкову оцінку у 200-бальній

шкалі як сума оцінок за поточний контроль знань 
(усне опитування, письмове опитування, тести), 

______________________________________ результатів складання 2-х змістових модулів._______

7.Перелік питань до диференційованого заліку
1. Дайте визначення держави та розкрийте її ознаки.
2. Визначте функції держави та дайте їх класифікацію.
3. Назвати та дати характеристику соціальним нормам, які регулюють суспільні 

відносини у сфері медичної діяльності.
4. У чому сутність правореалізації?
5. Назвати та пояснити сутність стадій правого регулювання.
6. З чим пов'язана актуальність розгляду ятрогеній у рамках медичного права?
7. Дайте визначення ятрогенії, наведіть приклади ятрогеній, викликаних правильними та 

неправильними медичними діями.
8. Назвіть об'єктивні і суб'єктивні чинники виникнення ятрогеній.
9. Приведіть критерії правомірності ятрогенії.
10. Дайте визначення лікарської етики і деонтології у загальній структурі соціального 

регулювання медичної діяльності.
11. Охарактеризуйте загальну структуру і дайте визначення прав людини у сфері 

медичної діяльності.
12. Дайте визначення суб'єктивного права людини в сфері медичної діяльності. Які 

існують види правових статусів у сфері медичної діяльності?
13. Наведіть класифікацію прав людини у сфері медичної діяльності.
14. Дайте визначення лікарської таємниці й обгрунтуйте правомірність уживання такого 

поняття.
15. Що таке медична інформація?
16. Назвіть основні суб'єкти збереження лікарської таємниці.
17. Що відноситься до об'єктів лікарської таємниці?
18. Наведіть й охарактеризуйте випадки правомірного розголошення лікарської таємниці.
19. Дайте визначення поняття «пацієнт» і перерахуйте права пацієнтів за законодавством 

України.
20. Охарактеризуйте право пацієнта на чуйне ставлення, на дії і помисли, що грунтуються
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на принципах загальнолюдської моралі, з боку медичних і фармацевтичних 
працівників і право на вибір лікаря і лікувально-профілактичного закладу.

21. Проаналізуйте права пацієнта на збереження лікарської таємниці, інформовану 
добровільну згоду і відмову від медичного втручання.

22. Охарактеризуйте право пацієнта на відшкодування шкоди у разі заподіяння її 
здоров'ю при наданні медичної допомоги.

23. Дайте визначення та охарактеризуйте юридичну відповідальність медичного 
працівника за професійне правопорушення.

24. Які існують види відповідальності лікарів за вчинені правопорушення?
25. Що слід розуміти під професійним медичним злочином?
26. Дайте характеристику крайньої необхідності як обставини, що виключає злочинність 

діяння у сфері медичної діяльності.
27. Дайте характеристику обґрунтованому ризику як обставині, що виключає злочинність 

діяння у сфері медичної діяльності.
28. Наведіть класифікацію та назвіть види злочинів, за які медичні працівники можуть 

бути притягнені до кримінальної відповідальності.
29. Які існують різновиди шкоди як результату протиправного медичного втручання? 

Дайте їх характеристику.
30. Що таке моральна шкода? Назвіть принципи компенсації моральної шкоди у сфері 

медичної діяльності.
3 1. Дайте визначення та охарактеризуйте адміністративну відповідальність медичних 

працівників. Назвіть адміністративні правопорушення, які найбільш важливі в 
контексті медичної діяльності.

32. Дайте визначення та охарактеризуйте дисциплінарну відповідальність медичних 
працівників. У чому полягають основні принципи накладення дисциплінарного 
стягнення у сфері медичної діяльності?

33. Дайте визначення і назвіть види дефектів надання медичної допомоги.
34. Дайте визначення лікарських помилок і назвіть об'єктивні і суб'єктивні чинники, що 

знаходяться в їх основі.
35. Дайте визначення і охарактеризуйте нещасний випадок у медичній діяльності. 

Приведіть найбільш типові приклади нещасних випадку в медичній практиці.
36. Охарактеризуйте проведення експертизи дефектів надання медичної допомоги.
37. У чому полягає загальна послідовність дій при розборі дефектів надання медичної 

допомоги?
38. Назвіть загальні питання, які повинні з'ясовуватися в більшості випадків дефектів 

надання медичної допомоги.
39. Дайте визначення поняття предмету медичного права. Що розуміють під медичною 

діяльністю?
40. Дайте визначення медичного права. Що таке медичне правовідносини? Які основні 

види медичних правовідносин Ви знаєте?
41. Які бувають групи суб'єктів медичних правовідносин? Яким умовам повинні 

відповідати пацієнт і медична установа, щоб вважатися суб'єктами медичних 
правовідносин?

42. Дайте визначення і охарактеризуйте поняття юридичного факту у сфері надання 
медичної допомоги.

43. Професійно-посадові правопорушення медичних працівників.
44. Правова поведінка.
45. Правовідносини в сфері охорони здоров’я: поняття та склад. Об’єкти правовідносин в 

сфері охорони здоров’я.
46. Поняття медичної допомоги та її види за законодавством України.
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47. Особисті немайнові права: поняття, види, зміст. Одержання медичної допомоги в 
контексті реалізації права на життя.

48. Евтаназія: правовий та моральний аспект.
49. Право людини на здоров’я, охорону здоров’я.
50. Право людини на особисту недоторканість, свободу та гідність.
51. Право на інформацію щодо стану свого здоров’я.
52. Право на таємницю щодо стану свого здоров’я.
53. Юридична оцінка несприятливих результатів лікування хворих. Лікарські помилки.
54. Юридична оцінка несприятливих результатів лікування хворих. Нещасні випадки.
55. Ятрогенна патологія: визначення, актуальність і основні причини виникнення 

ятрогеній; класифікація ятрогеній, місце ятрогенної патології в структурі 
несприятливих результатів медичних втручань.

56. Загальні питання юридичної відповідальності медичних працівників.
57. Цивільно-правова відповідальність лікувально-профілактичних закладів.
58. Адміністративна відповідальність медичних працівників.
59. Дисциплінарна відповідальність медичних працівників.
60. Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення професійних 

злочинів.
61. Поняття та види посадового злочину. Поняття та ознаки посадової особи у сфері 

охорони здоров'я.
62. Зловживання посадою. Хабарництво. Отримання незаконної винагороди.
63. Службова фальсифікація. Халатність.
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