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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ*  

Ступінь вищої освіти бакалавр   

Освітня програма "Фізична терапія, ерготерапія"  

Спеціальність 227 "Фізична терапія, ерготерапія"  

Рік навчання, семестр 3 рік навчання  

5 семестр   
 

Кількість кредитів 3  

Лекції: 12 год.  

Практичні  заняття: 24 год.  

Самостійна робота: 54 год.  

Курсова робота: Ні  

Форма навчання Денна  

Форма підсумкового 

контролю 
Екзамен 

 

Мова викладання Українська  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА*  

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА  

 

Пасічнюк Василь Борисович, старший 
викладач кафедри конституційного права 
та галузевих дисциплін. 

 

Вікіситет https://cutt.ly/Cf6ACpM  

Як комунікувати v.b.pasichniuk@nuwm.edu.ua 
 

 

ПРО ДИСЦИПЛІНУ   

Анотація 

навчальної 

дисципліни, 

в т.ч. мета та цілі 

Навчальна дисципліна «Медичне право» є необхідною  у 

підготовці фахівців ступеня вищої освіти бакалавр за спеціальністю 

«Фізична терапія,ерготерапія». 

У силабусі розглядається система медичного законодавства; 

рівні соціального регулювання медичної діяльності; договори про 

надання медичних послуг, їх види, підписання та 

 

https://cutt.ly/Cf6ACpM
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розірвання;біоетика, медична етика та деонтологія; державне 

управління в сфері охорони здоров’я; відповідальність за 

порушення законодавства про охорону здоров’я населення;права 

людини у сфері охорони здоров'я, правове регулювання медичних 

експертиз; правові проблеми аборту та  евтаназії; поняття, 

принципи та правове регулювання  трансплантації органів та інших 

анатомічних матеріалів людини; правове регулювання 

репродуктивних технологій та проведення медичних 

експериментів.  

Метою навчальної дисципліни «Медичне право» є формування 

у студентів сучасних теоретичних знань, практичних умінь і 

навичок про основи медичного права, опанування основних 

положень законодавства з охорони здоров’я, пов’язаного  з 

регулюванням правових відносин між суб’єктами медичного права, 

формування правової свідомості та культури студентів. 
Основні завдання дисципліни полягають у: 

- оволодінням основних понять, категорій та положень навчальної 

дисципліни «Медичне право»; 

- набутті умінь аналізувати нормативно-правові акти і національне 

законодавство України та міжнародне законодавство; 

- вмінні  правильного тлумачення фундаментальних норм 

медичного законодавства та інше. 

Використовуються такі методи викладання та технології: 

тренінги, рольові ігри, обговорення, презентації, міні-лекції, 

ситуаційні дослідження та інші. 

Посилання на 

розміщення  

навчальної 

дисципліни  на 

навчальній 

платформі Moodle 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=825  

Компетентності ЗК 01. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності.  

ЗК 02. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів).  

ЗК 03. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК 04. Здатність працювати в команді. 

СК 11. Здатність адаптовувати свою поточну практичну 

діяльність до змінних умов.  

СК 12. Здатність надавати долікарську допомогу під час 

виникнення невідкладних станів.  

 

 

Програмні 

результати 

навчання 

 

ПР 05. Надавати долікарську допомогу при невідкладних 

станах та патологічних процесах в організмі; вибирати 

оптимальні методи та засоби збереження життя.  

ПР 08. Діяти згідно з нормативно-правовими вимогами та 

нормами професійної етики.  

 



4 

 

 

Перелік 

соціальних, 

«м’яких» навичок 

(softskills) 

 

Здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, 

здатність до навчання, комунікаційні якості, навички 

письмового спілкування, налагоджувати контакти з 

незнайомцями, уміння слухати і запитувати, формування 

власної думки та прийняття рішення та інші. 

 

Структура 

навчальної 

дисципліни 

 

Зазначено нижче в таблиці  

Методиоцінюван

ня та 

структура оцінки 

 

 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам 

потрібно засвоїти теоретичний матеріал та здати 

модульні контролі знань, а також вчасно виконати 

практичні завдання. В результаті вони зможуть отримати 

такі обов’язкові бали: 

1. 60 балів - за вчасне та якісне виконання завдань 

практичних занять, що становить поточну 

(практичну) складову його оцінки (кожне із 

запланованих занять оцінюється у 5 балів. 

2. 20 балів – модульний контроль 1; 

3. 20 балів – модульний контроль 2. 

Усього 100 балів. 

Модульний контроль проходитиме у формі тестування. 

У тесті 43 запитання різної складності: рівень 1 – 31 

запитань по 0,4 бали (12,4 бали), рівень 2 – 10 запитань по 

0,4 бали (4 бали), рівень 3 – 2 запитання по 2,4 бали (3,6 

бали). Усього – 20 балів. 

Додаткові бали студентам також можуть бути 

зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення 

змісту навчальної дисципліни; участь у наукових 

конференціях, круглих столах, написання наукових тез, 

статей, рефератів дослідницького характеру за темою 

курсу. Тему дослідницької роботи студенти можуть 

вибрати самостійно за погодженням із викладачем. 

Положення про семестровий поточний та 

підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів 

вищої освіти http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ 
 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам 

потрібно засвоїти теоретичний матеріал та здати 

модульні контролі знань, а також вчасно виконати 

практичні завдання. В результаті вони зможуть отримати 

такі обов’язкові бали: 

1. 60 балів - за вчасне та якісне виконання завдань 

практичних занять, що становить поточну 

(практичну) складову його оцінки (кожне із 

запланованих занять оцінюється у 5 балів. 

2. 20 балів – модульний контроль 1; 

3. 20 балів – модульний контроль 2.  

Дисципліна закінчується екзаменом, тому результати 

складання модульних контролів 

можуть зараховуватись як підсумковий контроль 

Усього 100 балів. 

Модульний контроль проходитиме у формі тестування. 

Додаткові бали студентам також можуть бути 

зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення 

змісту навчальної дисципліни; участь у наукових 

конференціях, круглих столах, написання наукових тез, 

статей, рефератів дослідницького характеру за темою 

курсу. Тему дослідницької роботи студенти можуть 

вибрати самостійно за погодженням із викладачем. 

Положення про семестровий поточний та 

підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів 

вищої освіти http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ 

 

Місце 

навчальної 

дисципліни в 

освітній 

траєкторії 

здобувача вищої 

освіти 

 

Вивченню даної дисципліни передує: Історія та культура 

України, Українська мова за професійним спрямуванням, 

Філософія.  
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Поєднання 

навчання та 

досліджень 

Студенти мають можливість додатково отримати 

бали за виконання:   

- індивідуальних завдань дослідницького характеру,  

- написання та опублікування наукових статей з 

тематики курсу; 

- написання та опублікування тез; 

-  участь у круглих столах. 

В освітньому процесі використовуються наукові 

досягнення викладача курсу (Актуальні проблеми сфери 

муніципальних послуг, що надаються органами місцевого 

самоврядування в Україні та шляхи їх вирішення; Роль 

антикорупційного бюро та Національного агенства з 

запобігання корупції в забезпеченні законності в сфері 

охорони здоров’я; Формування та становлення 

громадянського суспільства в Україні; Сучасний стан 

охорони праці на українських підприємствах, Теоретичні 

аспекти трудових спорів: поняття, значення, причини 

виникнення, Конституційно-правові основи охорони праці 

в Україні) та інші. 

Інформаційні 

ресурси 

- Медичне право України: Збірник нормативно-правових 

актів / Упоряд. і наук. ред. Н.Б. Болотіна. - К.:Ін Юре, 2001. 

- 412с. 

- Медичне право: нормативно-правові акти. Ч. 2 / 

Упорядники: І.Я Сенюта (гол.ред.), Ю.С. Гуменюк, М.М. 

Семерак, Х.Я. Терешко. - Львів: Медицина і право, 2008. - 

520 с. 

- Москаленко В.Ф., Попов М.В. Біоетика: філософсько-

методологічні та соціально-медичні проблеми. - Вінниця: 

Нова книга, 2005. - 210с. 

- Попов М.В. Аксіологія і медицина (Проблема цінностей і 

медицина). - К.: ПАРАПАН, 2003. - 284 с. 

- Сенюта І. Медичне право: право людини на охорону 

здоров'я. Монографія. - Львів: Астролябія, 2007. - 224 с. 

- Теліпко В.Е. Універсальна теорія держави і права: 

Підручник. - К.: БІНОВАТОР, 2007. - 512с. 

- Сенюта І. Медичне право: право людини на охорону 

здоров’я. Монографія. – Львів: Астролябія, 2007. 

- Сенюта І.Я. Інформована добровільна згода пацієнта // 

Юридичний вісник України. - 2006. - № 19. - С. 7. 

- Любінець О.В., Сенюта І.Я. Медичний кодекс як основа в 

реформуванні охорони здоров'я України // Науково-

практичний загальномедичний журнал. Український 

медичний часопис. - 2006. - N° 5-6 (3/53). - С. 5-10. 

- Любінець О.В., Сенюта І.Я. Медичне право та 
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законодавство про охорону здоров'я - базис програмно-

цільового планування в охороні здоров'я // Вісник 

соціальної гігієни та організації охорони здоров'я 

- України. - № 4. - 2004. - С. 75-79. 

- Маринжа Л. Земська медицина в Україні // Здоров'я 

України. - 2007. - № 6. - С. 72-73. 

- Вороненко Ю.В., Радиш Я.Ф. Медичне право в системі 

права України: стан і перспективи розвитку //Український 

медичний часопис. - 2006. - № 5. - С. 5-10. 

- Гладун 3. Медичне право - комплексна галузь права 

України // Право України. - 2007. - № 4. - С. 100-105. 

- Калита В. Медицина та право мають крокувати поряд // 

Українська медична газета. — 2007. - № 10. - С. 6. 

- Калита В. Чому б лікареві не подружити з юристом? 

Ваше здоров'я. - 2007. - № 25. - С. 15. 

- Конституція України: Верховна Рада України від 

28.06.1996 р. 

//URLhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80  

- Кримінальний кодекс України: Верховна Рада України; 

Кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III // URL 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text 

- Кодекс України про адміністративні правопорушення: 

Верховна Рада УРСР; Кодекс України вiд 07.12.1984 р. № 

8073-X // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10  

- Цивільний кодекс України: Верховна Рада України; 

Кодекс України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV // URL 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html 

- Господарський кодекс України: Верховна Рада України; 

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

вiд 14.03.2003 – № 

49.URLhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

- Цивільний процесуальний кодекс України: Верховна Рада 

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

Голос України – № 45.URL 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 

- Основи законодавства України про охорону здоров’я: 

Верховна Рада України; Закон вiд 19.11.1992 р. № 2801-

XII// URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 

- Основи законодавства України про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування: Закон України вiд 

14.01.1998 р. № 16/98-ВР // URL 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/16/98-

%D0%B2%D1%80#Text 

- Про безпечність та якість харчових продуктів: Верховна 
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Рада України; Закон вiд 23.12.1997 р. № 771/97-ВР // 

URLУрядовий кур’єр вiд 24.01.1998. 

- Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз: Закон 

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

Ради України. – 200. – № 49. 

- Про донорство крові та її компонентів: Закон України від 

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

України. –1995. – № 23. 

- Про доступ до публічної інформації: Закон України від 

13.01.2011 р. № 2939-VI // Голос України вiд 09.02.2011 р. – 

№ 24. 

- Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 р. № 

4004-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 

27. 

- Про заборону репродуктивного клонування людини: 

Верховна Рада України; Закон вiд 14.12.2004 р. № 2231-IV // 

Голос України. – № 3. 

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

- Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон 

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

Ради України. – 2003 
 

 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

 
Дедлайни та 

перескладання 

     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
згідно «Порядку ліквідації академічних заборгованостей у 
НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента на повторне 
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
     Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 
оприлюднюються на сторінці 
MOODLEhttps://exam.nuwm.edu.ua/ 

Правила 

академічної 

доброчесності 

      За списування під час проведення модульного 
контролю чи підсумкового контролю, студент 
позбавляється подальшого права здавати матеріал і у 
нього виникає академічна заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих завдань, 
студенту знижується оцінка у відповідності до ступеня 
порушення академічної доброчесності. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
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     Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 
студентів, документи Національного агентства 
стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ 
ОСВІТИ сайту НУВГП - 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 
 

Вимоги до 

відвідування 

      Студенту не дозволяється пропускати заняття без 

поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу 

поважну причину то студенту не потрібно 

відпрацьовувати пропущене заняття.  

   Студент має право оформити індивідуальний графік 

навчання згідно відповідного положення 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
 

При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти 

можуть самостійно вивчити пропущений матеріал на 

платформі 

MOODLEhttps://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3

41 

Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 

використовувати мобільні телефони та ноутбуки. 
 

Неформальна та 

інформальна 

освіта 

      Студенти мають право на перезарахування 

результатів навчання набутих у неформальній та 

інформальній освіті згідно відповідного положення 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

           Також студенти можуть самостійно на 

платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 

FutureLearn та інших опановувати матеріал для 

перезарахування результатів навчання.При цьому 

важливо, щоб знання та навички, що формуються під час 

проходження певного онлайн-курсу чи його частин, мали 

зв'язок з очікуваними навчальними результатами даної 

дисципліни/освітньої програми та перевірялись в 

підсумковому оцінюванні. 

 
ДОДАТКОВО 

 
Правила 

отримання 

зворотної 

інформації про 

дисципліну* 

Щосеместрово студенти заохочуються пройти  онлайн 
опитування стосовно якості викладання та навчання 
викладачем даного курсу та стосовно якості освітнього 
процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за 
даною та іншими дисциплінами. 
     Результати опитування студентам надсилають 

http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita


9 

 

обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 
завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 

http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 

http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 
 
 

Оновлення*  За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно, враховуючи зміни у законодавстві 
України, наукових досягнень у галузі медичного права. 
    Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу 
стосовно новітніх змін у галузі медичного права. За таку 
ініціативу студенти можуть отримати додаткові бали. 
 

Навчання осіб з 

інвалідністю 

       Документи та довідково-інформаційні матеріали 

стосовно організації навчального процесу для осіб з 

інвалідністю доступно за посиланням  

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 

      У випадку навчання таких категорій здобувачів 

освітній процес даного курсу враховуватиме, за 

можливістю, усі особливі  потреби здобувача.  

      Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 

максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 

інвалідністю та особливими освітніми потребами. 

Практики, 

представники 

бізнесу,  фахівці, 

залучені до 

викладання 

     - 

*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 12 год Прак. 24 год Самостійна робота 54 год 

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН - 05 

Надавати долікарську допомогу при невідкладних станах та патологічних 

процесах в організмі; вибирати оптимальні методи та засоби збереження 

життя 

 

Види навчальної роботи 

студента 

(що студенти повинні 

виконати) 

Практичні завдання, дискусії, тести, таблиці-

схеми, консультації 

Методи та технології 

навчання 

Міні-лекції, презентації, тренінги, 

обговорення, рольові ігри, ситуаційні 

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
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дослідження, мозковий штурм 

 

Засоби навчання  

Технічні засоби, Мультимедійні засоби, 

бібліотечні фонди, інтернет ресурси 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 08 

Діяти згідно з нормативно-правовими вимогами та нормами 

 професійної етики 

Види навчальної роботи 

студента 

(що студенти повинні 

виконати) 

Тести, кейси, ситуативні задачі, дискусії, 

проекти, практичні заняття, індивідуальні 

консультації 

Методи та технології 

навчання 

Проблемно-пошуковий метод,  навчальна 

дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді 

Проблемна лекція, лекція візуалізація 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 

Інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали 

 

 

За поточну (практичну) 

складову оцінювання – 60 балів 

 

 

За модульний (теоретичний) 

контроль знань модуль 1-2:  40 

балів 

 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, 

балів 

60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, 

модуль 1, модуль  2, бали 

40 

Усього за дисципліну 100 
I. *для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного 

(підсумкового) контролів - 60 та 40 

 

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Тема 1: Поняття, предмет, методи, система та історія розвитку  

медичного права України 

Результа

ти 

навчанн

я 

 

ПР-05, 

ПР-08 

Кількіс

ть 

годин: 

лекції 

– 2 

практ. - 

2 

Література: 

- Любінець О.В., Сенюта І.Я. 

Медичне право та законодавство 

про охорону здоров'я - базис 

програмно-цільового планування в 

охороні здоров'я // Вісник 

соціальної гігієни та організації 

охорони здоров'яУкраїни. - № 4. - 

Лінкmoodle 
https://exam.nuwm.edu.
ua/course/view.php?id=

825#section-4 

Додаткові 

ресурси: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=IkOafaOIVk

w 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=825#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=825#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=825#section-4
https://www.youtube.com/watch?v=IkOafaOIVkw
https://www.youtube.com/watch?v=IkOafaOIVkw
https://www.youtube.com/watch?v=IkOafaOIVkw
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2004. - С. 75-79. 

- Вороненко Ю.В., Радиш Я.Ф. 

Медичне право в системі права 

України: стан і перспективи 

розвитку // Український медичний 

часопис. - 2006. - № 5. - С. 5-10. 

- Гладун 3. Медичне право - 

комплексна галузь права України // 

Право України. - 2007. - № 4. - С. 

100-105. 

- Основи законодавства України 

про охорону здоров’я: Верховна 

Рада України; Закон вiд 19.11.1992 

р. № 2801-XII// 

URLhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/s

how/2801-12. 

 

Опис 

теми 

Розуміти сутність та значення галузі  медичного права України. 

Знати  основні етапи розвитку медичного права та особливості 

сучасних медичних правовідносин. Аналізувати науку медичного 

права, її елементи, розвиток, існуючі наукові школи та інше.  

 

 

Тема 2. Система медичного права та медичного законодавства 

Результа

ти 

навчанн

я 

 

ПР-05, 

ПР-08 

Кількі

сть 

годин

: 

лекції 

– 2 

практ. 

- 2 

- Медичне право України: Збірник 

нормативно-правових актів / 

Упоряд. і наук. ред. Н.Б. Болотіна. - 

К.:Ін Юре, 2001. - 412с. 

- Медичне право: нормативно-

правові акти. Ч. 2 / Упорядники: І.Я 

Сенюта (гол.ред.), Ю.С. Гуменюк, 

М.М. Семерак, Х.Я. Терешко. - 

Львів: Медицина і право, 2008.-520с  

- Любінець О.В., Сенюта І.Я. 

Медичний кодекс як основа в 

реформуванні охорони здоров'я 

України // Науково-практичний 

загальномедичний журнал. 

Український медичний часопис. - 

2006. - N° 5-6 (3/53). - С. 5-10. 

- Любінець О.В., Сенюта І.Я. 

Медичне право та законодавство 

про охорону здоров'я - базис 

Лінкmoodle 
https://exam.nuwm.edu.
ua/course/view.php?id=

825#section-4 

Додаткові ресурси 
https://www.youtube.co
m/watch?v=fVfEIkbEMKc 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=825#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=825#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=825#section-4
https://www.youtube.com/watch?v=fVfEIkbEMKc
https://www.youtube.com/watch?v=fVfEIkbEMKc
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програмно-цільового планування в 

охороні здоров'я // Вісник 

соціальної гігієни та організації 

охорони здоров'яУкраїни. - № 4. - 

2004. - С. 75-79. 

- Вороненко Ю.В., Радиш Я.Ф. 

Медичне право в системі права 

України: стан і перспективи 

розвитку // Український медичний 

часопис. - 2006. - № 5. - С. 5-10. 
 

Опис 

теми 

Знати систему медичного права, її елементи а також загальну 

характеристику медичного законодавства України. Розуміти 

зміст та призначення основних джерел медичного права, зокрема 

законів, підзаконних нормативно-правових актів, міжнародних 

договорів, як регуляторів медико-правових відносин в Україні.  

Знати конституційні основи медичного права України. 

 

 

 

 

Тема 3:Медичне право в системі соціального регулювання  

медичної діяльності 

Результа

ти 

навчанн

я 

ПР-05, 

ПР-08 

Кількі

сть 

годин

: 

лекції 

– 2 

практ. 

– 2 

- Москаленко В.Ф., Попов М.В. 

Біоетика: філософсько-

методологічні та соціально-медичні 

проблеми. - Вінниця: Нова книга, 

2005. - 210с. 

- Попов М.В. Аксіологія і 

медицина (Проблема цінностей і 

медицина). - К.: ПАРАПАН, 2003. - 

284 с. 

- Любінець О.В., Сенюта І.Я. 

Медичний кодекс як основа в 

реформуванні охорони здоров'я 

України // Науково-практичний 

загальномедичний журнал. 

Український медичний часопис. - 

2006. - N° 5-6 (3/53). - С. 5-10. 

- Калита В. Чому б лікареві не 

подружити з юристом? Ваше 

здоров'я. - 2007. - № 25. - С. 15. 

- Конституція України: Верховна 

Рада України від 28.06.1996  

Лінкmoodle 
https://exam.nuwm.edu.
ua/course/view.php?id=

825#section-4 

Додаткові ресурси 
http://medbib.in.ua/med
itsinskoe-pravo-sisteme-

sotsialnogo.html 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=825#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=825#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=825#section-4
http://medbib.in.ua/meditsinskoe-pravo-sisteme-sotsialnogo.html
http://medbib.in.ua/meditsinskoe-pravo-sisteme-sotsialnogo.html
http://medbib.in.ua/meditsinskoe-pravo-sisteme-sotsialnogo.html
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Опис 

теми 

Розуміти рівні соціального регулювання медичної діяльності та 

роль і значення лікарської етики і деонтології у загальній 

структурі соціального регулювання сучасної медичної діяльності. 

Аналізувати правове регулювання етики та деонтології 

лікаря.Характеризувати біоетику, як комплексну науку, що 

займається питаннями медицини в рамках захисту прав 

людини.Аналізувати досвід функціонування етичних комітетів, 

як інструменту захисту прав пацієнтів при наданні медичної 

допомоги і проведенні біомедичних досліджень 

 

Тема №4.  Права людини у сфері охорони здоров'я 

 

Результа

ти 

навчанн

я 

 

ПР-05, 

ПР-08 

Кількі

сть 

годин

: 

лекції 

– 2 

прак. 

- 2 

Література: 

- Медичне право України: Збірник 

нормативно-правових актів / 

Упоряд. і наук. ред. Н.Б. Болотіна. - 

К.:Ін Юре, 2001. - 412с. 

- Медичне право: нормативно-

правові акти. Ч. 2 / Упорядники: І.Я 

Сенюта (гол.ред.), Ю.С. Гуменюк, 

М.М. Семерак, Х.Я. Терешко. - 

Львів: Медицина і право, 2008. - 520 

с. 

- Вороненко Ю.В., Радиш Я.Ф. 

Медичне право в системі права 

України: стан і перспективи 

розвитку // Український медичний 

часопис. - 2006. - № 5. - С. 5-10. 

- Конституція України: Верховна 

Рада України від 28.06.1996 р. // 

URLhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/sh

ow/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80  

- Цивільний процесуальний кодекс 

України: Верховна Рада України; 

Кодекс України вiд 18.03.2004 р. № 

1618-IV // Голос України – № 45. 

URL 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1

618-15 

- Москаленко В.Ф., Попов М.В. 

Біоетика: філософсько-

Лінк наmoodle: 
https://exam.nuwm.edu.
ua/course/view.php?id=
825#section-4 

Додаткові ресурси 

https://www.youtub

e.com/watch?v=bM

YFOgvCkVc&featu

re=emb_logo 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=825#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=825#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=825#section-4
https://www.youtube.com/watch?v=bMYFOgvCkVc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bMYFOgvCkVc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bMYFOgvCkVc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bMYFOgvCkVc&feature=emb_logo
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методологічні та соціально-медичні 

проблеми. - Вінниця: Нова книга, 

2005. - 210с. 

- Попов М.В. Аксіологія і 

медицина (Проблема цінностей і 

медицина). - К.: ПАРАПАН, 2003. - 

284 с. 

- Сенюта І. Медичне право: право 

людини на охорону здоров’я. 

Монографія. – Львів: Астролябія, 

2007. 

-  

Опис 

теми 

Характеризувати загальну структуру і класифікацію прав людини 

у сфері охорони здоров'я. Вирізняти права людини й окремих 

груп населення у сфері охорони здоров'я. Розуміти поняття 

пацієнта та його прав та загальні організаційно-правові питання 

інформованої згоди та форми її вираження.Розуміти зміст 

юридичного конфлікту як підстави для захисту прав пацієнтів. 

Характеризувати досудовий та судовий способи захисту прав 

пацієнтів та інше. 
 

 

Тема №5. Організація охорони здоров'я в Україні 

 

Результа

ти 

навчанн

я 

 

ПР-05, 

ПР-08 

Кількі

сть 

годин

: 

лекції 

–  

практ. 

- 2 

Література: 

- Медичне право України: Збірник 

нормативно-правових актів / 

Упоряд. і наук. ред. Н.Б. Болотіна. - 

К.:Ін Юре, 2001. - 412с. 

- Медичне право: нормативно-

правові акти. Ч. 2 / Упорядники: І.Я 

Сенюта (гол.ред.), Ю.С. Гуменюк, 

М.М. Семерак, Х.Я. Терешко. - 

Львів: Медицина і право, 2008. - 520 

с. 

- Сенюта І. Медичне право: право 

людини на охорону здоров'я. 

Монографія. - Львів: Астролябія, 

2007. - 224 с 

- Любінець О.В., Сенюта І.Я. 

Медичне право та законодавство 

про охорону здоров'я - базис 

програмно-цільового планування в 

охороні здоров'я // Вісник 

соціальної гігієни та організації 

Лінкmoodle 

https://exam.nuwm.

edu.ua/course/view.

php?id=197 
 

Додаткові 

ресурси: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=c9S

N7A9udAQ&featur

e=emb_logo 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=197
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=197
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=197
https://www.youtube.com/watch?v=c9SN7A9udAQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=c9SN7A9udAQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=c9SN7A9udAQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=c9SN7A9udAQ&feature=emb_logo
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охорони здоров'яУкраїни. - № 4. - 

2004. - С. 75-79. 

- Основи законодавства України 

про охорону здоров’я: Верховна 

Рада України; Закон вiд 19.11.1992 

р. № 2801-XII// URL 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2

801-12 
 

Опис 

теми 

Знати загальні засади управління у сфері охорони здоров'я. 

Розуміти види лікувально-профілактичної допомоги в Україні, 

що надаються населенню. Характеризувати основні напрями 

удосконалення організації охорони здоров'я. Давати визначення 

державних гарантій надання громадянам медичної допомоги. 

Характеризувати державний контроль і нагляд у сфері охорони 

здоров'я. 

 

 

Тема 6.Відповідальність медичних працівників за професійні 

правопорушення 

Результа

ти 

навчанн

я 

ПР-05, 

ПР-08 

Кількі

сть 

годин

: 

лекції 

– 2 

прак. 

- 2 

Література: 

- Кримінальний кодекс України: 

Верховна Рада України; Кодекс 

України від 05.04.2001 р. № 2341-III 

// URL 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2

341-14#Text 

- Кодекс України про 

адміністративні правопорушення: 

Верховна Рада УРСР; Кодекс 

України вiд 07.12.1984 р. № 8073-X 

// 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8

0731-10  

- Цивільний кодекс України: 

Верховна Рада України; Кодекс 

України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV 

// URL 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/li

nk1/T030435.html 

- Основи законодавства України 

про охорону здоров’я: Верховна 

Лінкmoodle 
https://exam.nuwm.edu.
ua/course/view.php?id=

825#section-4 

Додаткові ресурси 

https://minjust.gov.

ua/m/str_35697 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=825#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=825#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=825#section-4
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Рада України; Закон вiд 19.11.1992 

р. № 2801-XII// URL 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2

801-12 

 

Опис 

теми 

Знати поняття, підстави та види юридичної відповідальності 

медичних працівників. Розуміти сутність та зміст кримінальної 

відповідальності медичних працівників за вчинення професійних 

злочинів. Розуміти сутність та зміст цивільно-правової 

відповідальності лікувально-профілактичних закладів. 

Розуміти сутність та зміст адміністративної і дисциплінарної 

відповідальності медичних працівників. 

 

Тема №7.Правове регулювання медичних експертиз.  

Правові проблеми аборту та  евтаназії. 

Результа

ти 

навчанн

я 

 

ПР-05, 

ПР-08 

Кількі

сть 

годин

: 

лекції 

–  

практ. 

- 2 

Література: 

- Медичне право України: Збірник 

нормативно-правових актів / 

Упоряд. і наук. ред. Н.Б. Болотіна. - 

К.:Ін Юре, 2001. - 412с. 

- Москаленко В.Ф., Попов М.В. 

Біоетика: філософсько-

методологічні та соціально-медичні 

проблеми. - Вінниця: Нова книга, 

2005. - 210с. 

- Сенюта І. Медичне право: право 

людини на охорону здоров’я. 

Монографія. – Львів: Астролябія, 

2007. 

- Любінець О.В., Сенюта І.Я. 

Медичне право та законодавство 

про охорону здоров'я - базис 

програмно-цільового планування в 

охороні здоров'я // Вісник 

соціальної гігієни та організації 

охорони здоров'я 

- Про заборону репродуктивного 

клонування людини: Верховна Рада 

України; Закон вiд 14.12.2004 р. № 

2231-IV // Голос України. – № 3. 

Лінкmoodle 
https://exam.nuwm.edu.
ua/course/view.php?id=

825#section-4 
 
 
 

Додаткові 

ресурси: 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=J7e

tuEWpcC4 

 

Опис 

теми 

Знати особливості та правове забезпечення експертизи 

тимчасової непрацездатності, медико-соціальної експертизи, 

військово-лікарської експертизи, судово-медичної і судово-

психіатричної експертизи. Вміти аналізувати правові проблеми 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=825#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=825#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=825#section-4
https://www.youtube.com/watch?v=J7etuEWpcC4
https://www.youtube.com/watch?v=J7etuEWpcC4
https://www.youtube.com/watch?v=J7etuEWpcC4
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аборту та правові проблеми евтаназії. 

 

Тема №8.Поняття, принципи та правове регулювання  трансплантації 

органів та інших анатомічних матеріалів людини 

Результа

ти 

навчанн

я 

 

ПР-05, 

ПР-08 

Кількі

сть 

годин

: 

лекції 

– 2 

практ. 

- 2 

Література: 

- Калита В. Медицина та право 

мають крокувати поряд // 

Українська медична газета. — 2007. 

- № 10. - С. 6. 

- Основи законодавства України 

про охорону здоров’я: Верховна 

Рада України; Закон вiд 19.11.1992 

р. № 2801-XII// URL 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2

801-12 

- Про донорство крові та її 

компонентів: Закон України від 

23.06.1995 р. № 239/95-ВР. // 

Відомості Верховної Ради України. 

–1995. – № 23. 

- Про заборону репродуктивного 

клонування людини: Верховна Рада 

України; Закон вiд 14.12.2004 р. № 

2231-IV // Голос України. – № 3 

- Про 

застосуваннятрансплантаціїанатоміч

нихматеріалівлюдині: Верховна 

Рада України; Закон 2427-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2

427-19#Text 

Лінкmoodle 
https://exam.nuwm.edu.
ua/course/view.php?id=

825#section-4 
 

Додаткові 

ресурси: 

https://www.5.ua/p

olityka/verkhovna-

rada-dozvolyla-

posmertne-

donorstvo-orhaniv-

170119.html 

Опис 

теми 

Тлумачити поняття та загальні принципи правового регулювання 

трансплантології. Знати сучасну нормативно-правову базу 

трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини. 

Аналізувати основні проблеми і шляхи їх вирішення у сфері 

донорства. 
 

Тема №9 : Правове регулювання репродуктивних технологій та 

проведення медичних експериментів 

Результа

ти 

навчанн

я 

Кількі

сть 

годин

: 

Література: 

- Москаленко В.Ф., Попов М.В. 

Біоетика: філософсько-

методологічні та соціально-медичні 

Лінкmoodle 
https://exam.nuwm.edu.
ua/course/view.php?id=

825#section-4 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=825#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=825#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=825#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=825#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=825#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=825#section-4
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ПР-05, 

ПР-08 

лекції 

– 2 

прак. 

- 2 

проблеми. - Вінниця: Нова книга, 

2005. - 210с. 

- Конституція України: Верховна 

Рада України від 28.06.1996 р. // 

URLhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/sh

ow/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80  

- Кримінальний кодекс України: 

Верховна Рада України; Кодекс 

України від 05.04.2001 р. № 2341-III 

// URL 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2

341-14#Text 

- Господарське право України: 

навч. посібник / за ред. Н.О. 

Саніахмето-вої. - Х.: Одіссей, 2005.-

608с. 

- Господарський кодекс України: 

Прийнятий Верховною Радою 

України 16 січня 2003 р. 

Лінк на 

додаткові ресурси 

https://zakon.rada.g

ov.ua/laws/show/z1

697-13#Text 

 

Опис 

теми 

Розуміти проблеми штучного запліднення і сурогатного 

материнства та правове регулювання медичної генетики. Знати 

актуальні етико-правові питання клонування. Тлумачити сучасну 

нормативно-правову базу України з питань проведення медичних 

(клінічних) експериментів. Аналізувати умови правомірності 

проведення медичних експериментів за участю людини. 

 

Тема 10.Правова кваліфікація дефектів надання медичної допомоги 

Результа

ти 

навчанн

я 

 

ПР-05, 

ПР-08 

Кількі

сть 

годин

: 

лекції 

–  

практ. 

- 2 

Література: 

- Медичне право: нормативно-

правові акти. Ч. 2 / Упорядники: І.Я 

Сенюта (гол.ред.), Ю.С. Гуменюк, 

М.М. Семерак, Х.Я. Терешко. - 

Львів: Медицина і право,2008.– 520 

- Москаленко В.Ф., Попов М.В. 

Біоетика: філософсько-

методологічні та соціально-медичні 

проблеми. - Вінниця: Нова книга, 

2005. - 210с. 

- Конституція України: Верховна 

Рада України від 28.06.1996 р. // 

URLhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/sh

ow/254%D0%BA/96-

Лінкmoodle 
https://exam.nuwm.edu.
ua/course/view.php?id=

825#section-4 

Лінк на додаткові 

ресурси 
http://khpg.org/index.ph

p?id=1398059942 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1697-13#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1697-13#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1697-13#Text
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=825#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=825#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=825#section-4
http://khpg.org/index.php?id=1398059942
http://khpg.org/index.php?id=1398059942
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%D0%B2%D1%80  

- Кримінальний кодекс України: 

Верховна Рада України; Кодекс 

України від 05.04.2001 р. № 2341-III 

// 

URLhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/sh

ow/2341-14#Text 

Опис 

теми 

Тлумачити юридичні оцінки несприятливих результатів 

лікування хворих. Розуміти поняття лікарські помилки, нещасні 

випадки при наданні медичних послуг. Розуміти процедури 

проведення експертизи дефектів надання медичної допомоги. 

 

Лектор                                                                                 В.Б. Пасічнюк 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov/

