
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: Ф-15 

2. Назва: Медичне право.  

3. Тип: обов’язкова. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Пасічнюк Василь 

Борисович, старший викладач кафедри спеціальних юридичних дисциплін. 

9. Результати навчання: 
- Надавати долікарську допомогу при невідкладних станах та патологічних процесах в 

організмі; вибирати оптимальні методи та засоби збереження життя; 

- Діяти згідно з нормативно-правовими вимогами та нормами  професійної етики. 

10. Форми організації занять: лекції, семінарські заняття з використанням традиційних і 

інноваційних методів викладання, модульний контроль. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Історія та культура 

України, Українська мова за професійним спрямуванням, Філософія.  

12. Зміст курсу: Поняття, предмет, методи, система та історія розвитку  медичного права 

України; Система медичного права та медичного законодавства; Медичне право в системі 

соціального регулювання  медичної діяльності; Права людини у сфері охорони здоров'я; 

Організація охорони здоров'я в Україні; Відповідальність медичних працівників за 

професійні правопорушення; 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; Правова кваліфікація дефектів надання медичної 

допомоги. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
- 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 охорони здоров'я України. - № 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/2801-12 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
12 год.  лекцій, 24 год. практичних занять, 54 год. самостійної роботи. Разом – 90 год. 

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

  Поточний контроль: тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри  

спеціальних юридичних дисциплін     проф. В.І. Кафарський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIPTION OF THE COURSE 

1. Code: F15.  

2. Name: Medical law.  

3. Type:   required. 

4. Level of higher education: І (bachelor's degree). 

5. Study year, when the discipline is offered: 3. 

6. Study semester, when the discipline is studied: 5. 

7. Number of established credits ECTS: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  Vasyl Pasichnyuk, senior 

lecturer of the department of special legal disciplines. 

9. Learning outcomes: 
- Provide pre-medical care for emergencies and pathological processes in the body; choose the best 

methods and means of saving lives; 

- Act in accordance with legal requirements and norms of professional ethics. 

10. Forms organization of lessons: lectures, seminars using traditional and innovative teaching 

methods, modular control. 

11. Subjects what precede the study of this discipline: 
History and culture of Ukraine, Ukrainian language for professional purposes, Philosophy 

12.  Course content: The concept, subject, methods, system and history of medical law of Ukraine; 

The system of medical law and medical legislation; Medical law in the system of social regulation of 

medical activity; Human rights in the field of health care; Health care organization in Ukraine; Liability 

of medical workers for professional offenses; Legal regulation of medical examinations; Legal issues of 

abortion and euthanasia; Concepts, principles and legal regulation of transplantation of organs and other 

human anatomical materials; Legal regulation of reproductive technologies and conducting medical 

experiments; Legal qualification of defects in the provision of medical care. 

13. Recommended educational publications: 
- Medical law: regulations. Part 2 / Compilers: I.Ya. Senyuta (editor-in-chief), Yu.S. Semerak, H.Ya. 

Tereshko. - Lviv: Medicine and Law, 2008. - 520 p. 

- Senyuta I. Medical law: the human right to health care. Monograph. - Lviv: А, 2007. – 224s . 

- Lyubinets OV, Senyuta I.Ya. Medical law and legislation on health care - the basis of program-targeted 

planning in health care // Bulletin of social hygiene and health care organizations 

Ukraine. - № 4. - 2004. - P. 75-79. 

- Fundamentals of the legislation of Ukraine on health care: The Verkhovna Rada of Ukraine; Law of 

19.11.1992 № 2801-XII // URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
12 hours lectures, 24 hours practical classes, 52 hours   independent work. Total – 90 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, introduction of business and 

role-playing games, individual and group research tasks, use of multimedia means. 

15. Forms and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale.   

Current control: testing, surveys. 

16. Language of instruction: Ukrainian. 

 

Head of Department 

special legal disciplines                                                                                      prof. V.Kafarsky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


