
Короткий опис навчальної дисципліни (анотація)  

для каталогу вибіркових навчальних дисциплін 

 

Медичне право України 
(назва вибіркової навчальної дисципліни) 

Спеціальність медицина 

Освітній рівень магістр 

Термін вивчення (курс) 4 

Форма навчання денна 

Кафедра судової медицини та медичного правознавства 

 

Короткий зміст дисципліни: «Медичне право України» – комплексна галузь права, яка 

інтегрує правові норми, що регулюють суспільні відносини, які виникають у процесі 

реалізації права людини на охорону здоров’я в усіх його проявах з урахуванням галузевої 

регламентації. Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні правила та 

процедури прийняття рішень та складання для їх закріплення відповідних документів з 

усіх питань, що виникають під час їх розгляду; правильно використовувати та складати 

нормативні й правові документи локального (місцевого, регіонального) характеру, що 

відносяться до майбутньої професійної діяльності. 

 

Орієнтовний перелік тем навчальних занять (лекцій, практичних): 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

1. Медичне правознавство в системі вищої медичної освіти. 

2. Медична допомога та послуга: правова сутність та характеристика за законодавством 

України. 

3. Правовий статус суб'єктів медичних правовідносин. 

4. Правове регулювання окремих видів медичної діяльності.  

5. Правопорушення в охороні здоров'я і юридична відповідальність. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

1. Правові основи біоетики. 

2. Юридична регламентація питань охорони здоров'я в Україні. 

3. Медична допомога та послуга: правова сутність та характеристика за законодавством 

України. 

4. Правовий статус суб'єктів медичних правовідносин. 

5. Правова кваліфікація дефектів надання медичної допомоги. Ятрогенна патологія. 

 

Перелік компетентностей, здобуття яких буде забезпечувати навчальна дисципліна: 

Загальні компетентності: 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим.  

ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  

ЗК3 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності  

ЗК4 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації  

ЗК5 Здатність приймати обґрунтоване рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії  

ЗК6 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою  

ЗК7 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій  

ЗК8 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків  



ЗК9 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК17 Здатність до ведення медичної документації 

СК18 Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень 

здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації  

СК20 Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони 

здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і підвищення 

ефективності використання медичних ресурсів 

 

Перелік науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть проведення 

навчальної дисципліни: 

1. д.мед.н., професор Бачинський В.Т. 

2. д.мед.н., професор Ванчуляк О.Я. 

3. д.мед.н., професор Савка І.Г. 

4. к.мед.н., доцент Заволович А.Й. 

5. к.мед.н., доцент Павлюкович О.В. 

6. к.мед.н., доцент Гараздюк М.С. 


