
Опис  

вибіркового блоку навчальних дисциплін «Медичне і фармацевтичне 

право» освітньої програми «Право» для здобувачів освітнього ступеня 

«Бакалавр» за спеціальністю 081 «Право» заочної форми навчання 

 

Вибірковий блок «Медичне і фармацевтичне право» освітньої програми 

«Право» для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 081 

«Право» заочної форми навчання складається з таких навчальних дисциплін:  

«Медичне право» - вивчає теорію медичного права, його предмет, 

систему, функції, принципи; медичні правовідносини та їх суб’єктів; джерела 

та інститути медичного права; питання правового регулювання здійснення 

певних видів медичної діяльності тощо; 

«Фармацевтичне право» - вивчає теорію фармацевтичного права, його 

предмет, систему, принципи та суб’єктів фармацевтичної сфери; етапи обігу 

лікарських засобів; національне законодавство, що регулює діяльність 

фармацевтичного сектору охорони здоров’я; знайомить з основами 

європейського фармацевтичного законодавства, міжнародними та 

національними стандартами у сфері обігу лікарських засобів та медичних 

виробів,  окреслює правові умови і підстави здійснення фармацевтичної 

діяльності; питання юридичної відповідальність за правопорушення у сфері 

обігу медичної продукції; 

«Захист прав пацієнтів та працівників сфери охорони здоров’я» - 

вивчає основні права людини у сфері охорони здоров’я, їх еволюцію, систему 

та механізми захисту; правовий статус пацієнтів та працівників сфери 

охорони здоров’я; чинне законодавство України з питань правового 

регулювання захисту прав пацієнтів та працівників сфери охорони здоров’я; 

навчає вирішувати правові ситуації, пов’язані із захистом прав пацієнтів та 

працівників сфери охорони здоров’я; приймати обґрунтовані рішення щодо 

застосування правових норм при розв’язанні спірних питань у зазначеній 

сфері; 

«Юридичне обслуговування медичних та фармацевтичних закладів 

охорони здоров’я» - вивчає основи та принципи юридичного 

обслуговування закладів охорони здоров’я; чинне законодавство України з 

питань правового регулювання діяльності закладів охорони здоров’я; навчає 

виявляти проблеми правового регулювання відносин у зазначених сферах, 

виявляти та вирішувати правові ситуації, пов’язані зі здійсненням медичними 

та фармацевтичними закладами відповідної господарської діяльності. 



Відповідно до опису освітньої програми «Право» викладання зазначених 

навчальних дисциплін забезпечує досягнення здобувачами освіти 

програмних результатів навчання, що визначені Стандартом вищої освіти за 

спеціальністю 081 Право для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України  № 644 від 20 

липня 2022 р. Викладання зазначених навчальних дисциплін зорієнтовано на 

формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та розвиток 

практичних навичок у сфері охорони здоров’я.  
Результатами поглибленого вивчення здобувачами освіти вибіркового 

блоку навчальних дисциплін «Медичне та фармацевтичне право» мають 
стати: 

- комплексні доктринальні знання про: сутність права охорони здоров’я 
та його складових – медичного права, права охорони громадського здоров’я 
та фармацевтичного права; основні законодавчі акти з питань здійснення 
господарської діяльності в Україні та основні засади регулювання трудових 
відносин у сфері охорони здоров’я; засади національної (державної) політики 
у сфері охорони здоров’я; поняття електронної охорони здоров’я; основні 
поняття, зміст, юридичну відповідальність за правопорушення, вчинювані у 
сфері охорони здоров’я; засади правового регулювання надання окремих 
видів медичної допомоги;  

- знання прав, обов’язків пацієнтів та медичних і фармацевтичних 

працівників і закладів охорони здоров’я; сучасних методів та способів 

захисту прав пацієнтів та працівників сфери охорони здоров’я;  

- знання про поняття, еволюцію, структуру і класифікацію прав людини 

в охороні здоров’я; особливості реалізації прав окремих груп населення у 

галузі охорони здоров’я; 

- знання основних засад управління закладами охорони здоров’я всіх 

форм власності; 

- знання правових аспектів державного управління щодо здійснення 

державного нагляду і контролю у сфері обігу лікарських засобів; 

- знання міжнародно-правових актів та актів чинного законодавства 

України у сфері охорони здоров’я та надання медичної допомоги (медичних 

послуг), а також практики Європейського суду з прав людини та правових 

позицій Верховного Суду у справах, пов’язаних з охороною здоров’я; 

- знання підстав юридичної відповідальності за вчинення 

правопорушень у сфері охорони здоров’я та механізмів і засобів захисту прав 

і законних інтересів пацієнтів та працівників сфери охорони здоров’я; 

- знання загальних засад і актуальних правових та біоетичних проблем 

надання первинної та екстреної медичної допомоги, охорони 

репродуктивного здоров’я, застосування допоміжних репродуктивних 

технологій, охорони психічного здоров’я, трансплантації органів та інших 



анатомічних матеріалів людині, донорства крові та її компонентів, надання 

паліативної допомоги, забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя 

населення, профілактики і лікування соціально значущих неінфекційних 

захворювань, правовими проблемами боротьби з шкідливими звичками та 

захворюваннями, що пов’язані з нездоровим способом життя, проблемними 

аспектами правого забезпечення населення лікарськими засобами, 

забезпечення безпечності і якості харчових продуктів, охорони екологічного 

громадського здоров’я, забезпечення біобезпеки і боротьби з біотероризмом; 

 - уміння логічно, критично і системно аналізувати нормативні 

документи у зазначеній сфері, розуміти їх правовий характер і значення; 

вирішувати правові ситуації, пов’язані із захистом прав пацієнтів та 

працівників сфери охорони здоров’я; приймати обґрунтовані рішення щодо 

застосування правових норм при розв’язанні спірних питань у зазначеній 

сфері; 

- уміння збирати, аналізувати та застосовувати отриману інформацію 

під час захисту прав пацієнтів та працівників сфери охорони здоров’я; нести 

відповідальність за вироблення та ухвалення рішень щодо застосування 

правових норм при розв’язанні спірних питань, які виникають під час захисту 

прав пацієнтів та працівників сфери охорони здоров’я;  

- уміння грамотно формувати та доносити свої судження до фізичних 

та юридичних осіб у сфері охорони здоров’я та права; демонструвати 

здатність до подальшого навчання у сфері захисту прав та працівників сфери 

охорони здоров’я, яке значною мірою є автономним та самостійним; 

- уміння виявляти та вирішувати правові колізії, пов’язані з 

розбіжностями у тлумаченні та застосуванні правових норм, що регулюють 

відносини у сфері охорони здоров’я; 

Досягнення здобувачами освіти цих та інших результатів навчання 

забезпечує дотримання ними у майбутній фаховій діяльності стандартів 

правничої професії, міжнародних стандартів прав людини та принципу 

верховенства права.  

Отримані знання і навички формують у здобувачів освіти 

компетентності, що відповідають сучасним потребам ринку праці, вимогам 

суспільства і держави, а саме: 

- здатність розуміти специфіку охорони здоров’я, зокрема особливості 

медичної і фармацевтичної діяльності та діяльності у сфері охорони 

громадського здоров’я та специфіку, надання правничої допомоги / 

юридичного обслуговування фізичних і юридичних осіб, що здійснюють таку 

діяльність; 

- здатність використовувати знання з метою забезпечення і захисту прав 

пацієнтів та працівників сфери охорони здоров’я; 



- здатність приймати обґрунтовані рішення щодо застосування правових 

норм при розв’язанні спірних питань, які виникають у відносинах між 

пацієнтами і закладами охорони здоров’я та / або медичними працівниками; 

визначати тенденції розвитку правового регулювання охорони здоров’я та 

надання медичної допомоги (медичних послуг) в Україні та країнах 

Єропейського Союзу; 

- здатність постійно відслідковувати зміни в чинному законодавстві, 

виявляти правові колізії, прогалини та інші проблеми у сфері застосування 

законодавства у сфері охорони здоров’я;  

- здатність самостійно складати коректні правові та інші документи (у 

тому числі медико-правові та процесуальні документи і локальні нормативні 

акти);  

- здатність здійснювати професійне тлумачення норм права, надавати 

фахові консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів 

пацієнтів та працівників сфери охорони здоров’я, формулювати науково 

обґрунтовані правові висновки, пропозиції та рекомендації. 

Забезпечення досягнення визначених за навчальними дисциплінами 

вибіркового блоку програмних результатів навчання відбувається шляхом: 

- залучення до викладання навчальних дисциплін вибіркового блоку 

«Медичне та фармацевтичне право» висококваліфікованих науково-

педагогічних працівників, у т.ч. юристів-практиків,  

- запрошення до участі у читанні лекцій з окремих проблемних питань, 

разом з викладачем, відомих фахівців у галузі права, етики та управління в 

охороні здоров’я, в т.ч. зарубіжних;  

- використання в освітньому процесі інтерактивних форм проведення 

занять; 

- використання в освітньому процесі сучасних практично орієнтованих 

методів навчання, зокрема методу кейсів;  

- залучення здобувачів освіти до участі у науково-дослідних проєктах 

та науково-практичних заходах, спрямованих на дослідження актуальних 

проблем медичного та фармацевтичного права. 
 


