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Силабус навчальної дисципліни  

«Медичне право» 

 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Загальна кількість годин на дисципліну: 45 годин, 1,5 кредити.  

Семестри: V - VI.  

3 рік навчання. 

Дні, час, місце 

проведення 

навчальної 

дисципліни 

Проведення навчальної дисципліни проводиться згідно 

затвердженого розкладу занять, в приміщеннях кафедри судової 

медицини 

Викладач (-і) Викладачі кафедри судової медицини: доц., к.ю.н. Терзі О.О. 

Контактна 

інформація 

(048) 723-76-90 

terzi.elena@ukr.net 

Приміщення кафедри судової медицини 

Очні: згідно розкладу консультацій 

Онлайн: за індивідуальною домовленістю (MS Teams, Zoom, 

Viber,etc.) 

 

КОМУНІКАЦІЯ 

 

Комунікація зі здобувачами буде здійснюватися аудиторно (очно). 

Під час дистанційного навчання комунікація здійснюється через платформу 

Microsoft Teams, а також через листування електронною поштою, месенджери Viber 

(через створені у Viber групи для кожної групи, окремо через старосту групи).  
 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет дисципліни – теоретичні знання і практичні навики щодо практичного 

застосування норм прав. 

Пререквізити: основою для освоєння дисципліни є знання, вміння та навички, 

отримані в процесі вивчення таких дисциплін як «Філософія», «Основи біоетики та 

безпеки», «Деонтологія в медицині», «Правознавство», «Історія медицини». 

Постреквізити: дисципліна передбачає при вивченні взаємозв’язок з 

наступними дисциплінами: «Соціальна медицина. Громадське здоров’я», «Судова 

медицина», «Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин». 

Мета дисципліни: формування і розвиток компетенції здобувачів вищої освіти у 

галузі медичного права, спрямована на отримання необхідного обсягу теоретичних 

медико-правових знань. 

Завдання дисципліни: 

1. Отримання знань про джерела медичного права; тенденції нормотворення у сфері 

охорони здоров’я; 

2. Вміння орієнтуватися в різних галузях права, законодавстві та нормативних актах, 
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регулюючих надання медичної допомоги і взаємовідношення у сфері охорони 

здоров’я;  

3. Розуміння дефектів надання медичної допомоги, їх правову кваліфікацію 

4. Вміння розрізняти  види юридичної відповідальності за правопорушення у сфері 

охорони здоров’я; 

5. Вміння користуватися юридичною  практикою в галузі медичного права, в т.ч. 

Європейського суду з прав людини. 

6. Засвоєння механізму здійснення прав та обов’язків суб’єктів медичних 

правовідносин; 

Очікувані результати: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен: 

Знати: 

 Джерела медичного права;  

 Механізми здійснення прав та обов’язків суб’єктів медичних правовідносин;  

 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; 

 Розрізняти механізми здійснення прав та обов’язків суб’єктів медичних 

правовідносин; 

 Використовувати та складати нормативні і правові документи, що відносяться 

до майбутньої професійної діяльності  

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Дисципліна буде викладатися у формі семінарських занять (16 годин); 

організації самостійної роботи здобувача (29 годин). 

Методи навчання: усне та письмове опитування, вирішення тестових завдань, 

розв’язування ситуаційних задач); консультація викладача; відповіді на складні 

питання теми. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Тема 1. Загальні питання правового регулювання охорони здоров’я в Україні.     

Загальна характеристика права. Поняття права, його ознаки, джерела, функції. 

Медичне законодавство та його місце в системі правових знань. 

Тема 2. Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я і прав 

людини. Право охорони здоров’я ЄС. Міжнародне право у сфері охорони здоров’я. 

Юридична регламентація системи охорони здоров’я в Україні. 
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Тема 3. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин та механізми і 

процедури захисту їхніх прав. 

Тема 4. Правопорушення та юридична відповідальність у сфері охорони 

здоров’я. 

Тема 5. Правовий та етичний статус медичного працівника  

Тема 6. Система прав людини в сфері охорони здоров’я 

Тема 7. Правова кваліфікація дефектів надання медичної допомоги. Ятрогенна 

патологія.  

Тема 8. Правове регулювання окремих видів  медичної діяльності. 

Тема 9. Інтелектуальна власність у галузі охорони здоров’я. 

Тема 10. Правове регулювання паліативної допомоги. Організаційно-правове 

функціонування хоспісів. 

 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Грін О. О. Загальне медичне право: Навчальний посібник: Альб.схем.– Ужгород: 

Видавництво «ФОП Сабов А.М.», 2017. 

2. Лемеха Р. І. Об’єктивна сторона складу злочину «неналежне виконання 

професійних обов’язків медичним працівником» // Медичне право. – № 2 (20). – 2017. 

3. A. Alghrani, R. Bennett, S. Ost. Bioethics, Medicine and the Criminal Law: The 

Chriminal Law and Bioethical Conflict: Walking the Tightrope. – Cambridge: Cambridge 

University Press, 2012. 

4. Study Guide on Medical Law / com. by S. D. Riabenko, B.V. Mykhailichenko. – K.: VSV 

«Medicine», 2014.. 

5. Кашинцева О. Ю. Проблеми права біоетики : курс лекцій / КУП НАНУ. – К., 2012. 

6. Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

7. Кодекс адміністративного судочинства від 06.07.2005 р. (ред. від 03.10.2017 р.) 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 

8. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» № 2801-XII в 

редакції від 24.07.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text 

9. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

10. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Форми і методи поточного контролю: усна відповідь на стандартизовані 

питання за матеріалом поточної теми, попередніх тем; заповнення орієнтовних карт за 

темою заняття; контроль активності здобувача під час роботи в малих групах. 
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Критерії поточного оцінювання на занятті 

Відмінно 

«5» 

Здобувач самостійно, чітко і послідовно, з вичерпною повнотою 

відповів на всі запитання. Здобувач активно  працює протягом усього 

практичного заняття, здатний висловити власне ставлення з даної 

проблеми, проявляє вміння самостійно викладати матеріал, робити 

самостійні висновки.  

Добре 

«4» 

Здобувач зріло орієнтується в матеріалі, але при відповіді допустив 

дві-три не принципово важливі помилки. Здобувач активно працює 

протягом практичного заняття, викладення матеріалу логічне, з 

висновками, вміє виконувати навчальні завдання.  

Задовільно 

«3» 

Здобувач знає фактичний матеріал у повному об’ємі програми курсу, 

проте затрудняється самостійно і систематично викладати відповіді, 

примушуючи викладача пропонувати йому навідні запитання. 

Здобувач у цілому оволодів суттю питань з даної теми, намагається 

робити висновки й розв’язувати задачі, але на занятті поводить себе 

пасивно, відповідає лише за викликом викладача. У групі активності 

не проявляє. 

Незадовільно 

«2» 

Здобувач не виявляє знань і погано орієнтується в основному 

теоретичному матеріалі курсу, що виявляється шляхом пропонування 

йому додаткових запитань. Здобувач не проявляє активності при 

самостійній роботі та у складі групи. Проявляє відсутність 

зацікавленості і бажання працювати. 

 

Форми і методи підсумкового контролю: залік, виставляється здобувачу, який 

виконав усі розділи освітньої програми дисципліни, приймав активну участь у 

заняттях, має середню поточну оцінку не менше ніж 3,0 і не має академічної 

заборгованості. 

Можливість і умови отримання додаткових (бонусних) балів: не передбачено. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Самостійна робота передбачає підготовку до кожного заняття та до заліку. 

 

ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

 Пропуски занять з неповажних причин відпрацьовуються за розкладом черговому 

викладачу. 

 Пропуски з поважних причин відпрацьовуються за індивідуальним графіком з 

дозволу деканату. 

Політика щодо академічної доброчесності:  

Обов'язковим є дотримання академічної доброчесності здобувачами, а саме: 
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 самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених 

робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей;  

 дотримання норм законодавства про авторське право i суміжні права; 

 надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Неприйнятними у навчальній діяльності для учасників освітнього процесу є: 

 використання родинних або службових зв’язків для отримання позитивної або 

вищої оцінки під час здійснення будь-якої форми контролю результатів навчання 

або переваг у науковій роботі; 

 використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних матеріалів або 

технічних засобів (шпаргалок, конспектів, мікро-навушників, телефонів, 

смартфонів, планшетів тощо); 

 проходження процедур контролю результатів навчання підставними особами. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності:  

 зниження результатів оцінювання контрольної роботи, оцінки на занятті, заліку 

тощо; 

 повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, заліку тощо);  

 призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні завдання, 

контрольні роботи, тести тощо); 

 проведення додаткової перевірки інших робіт авторства порушника. 

Політика щодо відвідування та запізнень: 

Форма одягу: медичний халат, який повністю закриває верхній одяг, або 

лікарська піжама, шапочка, маска, змінне взуття. 

Обладнання: зошит, ручка. 

Стан здоров’я: здобувачі хворі на гострі інфекційні захворювання, у тому числі 

на респіраторні хвороби, до заняття не допускаються. 

Запізнення на заняття – не припустимі. Здобувач, який спізнився на заняття, 

може бути на ньому присутній, але якщо в журналі викладач поставив «нб», він 

повинен його відпрацювати у загальному порядку. 

Використання мобільних пристроїв:  

Використання будь-яких мобільних пристроїв заборонено. При порушенні 

даного пункту здобувач має покинути заняття та в журналі викладач ставить «нб», яку 

він повинен відпрацювати у загальному порядку. 

Мобільні пристрої можуть бути застосовані здобувачами з дозволу викладача, 

якщо вони потрібні для виконання завдання. 

Поведінка в аудиторії:  

Поведінка здобувачів та викладачів в аудиторіях має бути робочою та 

спокійною, суворо відповідати правилам, встановленим Положенням про академічну 

https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Polozhennja-pro-akademichnu-dobrochesnist-ta-etiku-akademichnih-vzaiemin-v-ONMedU-zi-zminami.pdf
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доброчесність та етику академічних взаємин в Одеському національному медичному 

університеті, у відповідності до Кодексу академічної етики та взаємин 

університетської спільноти Одеського національного медичного університету, 

Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній 

та освітній роботі здобувачів вищої освіти, науковців та викладачів Одеського 

національного медичного університету. 

Поведінка в аудиторії:  

Поведінка здобувачів та викладачів в аудиторіях має бути робочою та 

спокійною, суворо відповідати правилам, встановленим Положенням про академічну 

доброчесність та етику академічних взаємин в Одеському національному медичному 

університеті, у відповідності до Кодексу академічної етики та взаємин 

університетської спільноти Одеського національного медичного університету, 

Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній 

та освітній роботі здобувачів вищої освіти, науковців та викладачів Одеського 

національного медичного університету. 
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