
Перелік питань для підготовки до практичних занять для 

стоматологічного факультету  

Практичного заняття № 1 

Тема заняття: 

«ТЕОРІЯ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ.  

МЕДИЧНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА ТА ЗАКОНОДАВСТВА. 

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 

ІСНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ. МЕДИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО В 

СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ.» 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ  

 
1. Поняття, суть, функції і соціальне призначення держави.  
2. Поняття, ознаки і функції права. Поняття і структура 

норми права.  
3. Джерела права. Нормативний акт як головне джерело 

українського права.  
4. Юридична сила нормативних актів. Система права. 

Правова поведінка. 
5. Державне регулювання охорони здоров'я і медичної 

діяльності як функція держави.  
6. Предмет і метод медичного права.  
7. Функції і принципи медичного права.  
8. Медичне право як наука і навчальна дисципліна.  
9. Джерела медичного права  
10. Суб'єкти та об'єкти медичного права. 
11. Виникнення права на життя людини.  
12. Право на здоров'я.  
13. Право людини на особисту недоторканність, свободу та 

гідність.  
14. Право на медичну допомогу.  
15. Право на інформацію щодо стану свого здоров'я.  
16. Право на тайну щодо стану здоров'я.  
17. Права фізичної особи, яка знаходиться на стаціонарному 

лікуванні в установі охорони здоров'я. 
18. Рівні соціального регулювання медичної діяльності.  

19. Роль і значення лікарської етики і деонтології у загальній 

структурі соціального регулювання медичної діяльності. Етичний 

кодекс українського лікаря.  

20. Актуальні питання сучасної біоетики у сфері охорони 

здоров'я 
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Практичного заняття № 2 

Тема заняття: 

«РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРАВА НА ЖИТТЯ ТА ОХОРОНУ 

ЗДОРОВ’Я У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНОМУ 

ПРАВІ.» 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ  

 

1. Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я. 

2. Загальна характеристика законодавства України у сфері 

охорони здоров’я. 

3. Конституційне регулювання права людини на охорону 

здоров’я в Україні. 

4. Управління у сфері охорони здоров’я. 

5. Державний контроль і нагляд у сфері охорони здоров’я. 

Питання самоконтролю: 

1. Право на життя і медична діяльність: питання співвідношення. 

2. Міжнародні зобов'язання України в сфері законодавства про 

охорону здоров'я. 

3. Міжнародно-правові стандарти в сфері охорони здоров'я. 

4. Структурні елементи права людини на охорону здоров'я як 

загально соціального (природного) права людини. їх класифікація. 

5. Загальна характеристика законодавства України у сфері 

охорони здоров'я. 

6. Класифікація законів України в галузі охорони здоров'я за 

предметом правового регулювання. 

7. Шляхи удосконалення законодавства у галузі охорони 

здоров'я. 

8. Безпосереднє і опосередковане конституційне регулювання 

права людини на охорону здоров'я в Україні. 

9. Управління в сфері охорони здоров'я. 

10. Назвати складові системи управління охорони здоров'я. 

11. Форми власності в системі охорони здоров'я. 

12. Державний контроль і нагляд у сфері охорони здоров'я. 
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Практичного заняття № 3 

Тема заняття: 

«МЕДИЧНА ДОПОМОГА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ. 

ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ МЕДИЧНИХ 

ПРАВОВІДНОСИН» 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ  

 

1. Поняття медичної допомоги та її види за законодавством 
України. (Первинна медико-санітарна допомога. Невідкладна 
(швидка) медична допомога. Спеціалізована (вторинна) 
медична допомога. Висококваліфікована (третинна) медична 
допомога та її обсяг.)  

2. Медична допомога і медична послуга: співвідношення 
понять. Поняття гарантованого мінімуму медико-санітарної 
допомоги та його обсяг.  

3. Платні та безоплатні медичні послуги.  
4. Правові основи медичного страхування громадян України. 
5. Права людини у сфері охорони здоров'я. 
6. Поняття пацієнта та його правовий статус. Права та 

обов'язки пацієнтів. 
7. Інформована згода на медичне втручання. Лікарська 

таємниця. 
8. Медичні працівники як суб'єкти правовідносин охорони 

здоров'я, їх права та обов'язки. Захист прав суб'єктів медичних 

правовідносин. 

9. Правовий статус закладів охорони здоров'я різних форм 
власності та публічно-правових утворень. 

10. Трудовий договір та порядок його укладання.  

11. Підстави та порядок припинення трудового договору.  

12. Робочий час та його види.  

13. Правове регулювання часу відпочинку.  
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Практичного заняття № 4 

Тема заняття: 

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ МЕДИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ 

ДОПОМОГИ» 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ 

 

1. Правове регулювання стоматологічної допомоги.  

2. Правове забезпечення охорони дитинства в Украйні. 

Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок. 

3. Правове регулювання діяльності з планування сім'ї та 

репродукції людини в Україні.  

4. Правове регулювання донорства в Україні. Права, 

обов’язки, гарантії та пільги донора. 

5. Права почесних донорів України. 

6. Правове регулювання трансплантації в Україні. 

Констатації смерті людини на підставі смерті мозку. 

7. Права, соціальний захист живого донора та 

відповідальність за порушення законодавства про 

трансплантацію. 

8. Правові питання забезпечення населення лікарськими 

засобами.  

9. Правове регулювання проведення медико-біологічних 

експериментів в Україні. 

10. Правове регулювання надання психіатричної допомоги. 

Презумпція психіатричного здоров’я. 

11. Примусові заходи медичного характеру. 

12. Юридичні аспекти профілактики та лікування 

інфекційних хвороб, ВІЛ/СНІДу. 

13. Евтаназія та її види. 

14. Правові проблеми аборту. 

15. Правове регулювання медичних експертиз.  
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Практичного заняття № 5 

Тема заняття: 

«ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ДЕФЕКТІВ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ. ЯТРОГЕННА ПАТОЛОГІЯ.  ЮРИДИЧНА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА 

ПРОФЕСІЙНО-ПОСАДОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ОХОРОНІ 

ЗДОРОВ’Я» 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ 

 

1. Загальні питання юридичної відповідальності медичних 

працівників.  

2. Підстави юридичної відповідальності. 

3. Цивільно-правова відповідальність лікувально-

профілактичних закладів.  

4. Адміністративна відповідальність медичних працівників.  

5. Дисциплінарна відповідальність медичних працівників.  

6. Кримінальна відповідальність медичних працівників за 

вчинення професійних злочинів.  

7. Поняття посадового злочину і посадової особи у сфері 

охорони здоров’я. Зловживання посадою.  

8. Хабарництво. Отримання незаконної винагороди.  

9. Службова фальсифікація. Халатність. 

10. Юридична оцінка несприятливих результатів лікування 

хворих.  

11. Лікарські помилки. Нещасні випадки.  

12. Проведення експертизи дефектів надання медичної 

допомога.  

13. Ятрогенна патологія: визначення, актуальність і основні 

причини виникнення ятрогеній; класифікація ятрогеній, місце 

ятрогенної патології в структурі несприятливих результатів 

медичних втручань. 

 

 
Завідувач кафедри 

судової медицини та медичного права 

НМУ імені О.О.Богомольця,  

д.м.н., професор.       Б.В. Михайличенко 

 


