
ПИТАННЯ ДЛЯ СРС, ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  

 

ТЕМА 1: ТЕОРІЯ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ. МЕДИЧНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ 

ПРАВА ТА ЗАКОНОДАВСТВА 

1) Поняття держави.  

2) Теорії походження держави. 

3) Суть держави. 

4) Функції і соціальне призначення держави. 

5) Форми правління, форми устрою та форми державного режиму. 

6) Поняття, ознаки і функції права.  

7) Співвідношення понять право та закон. 

8) Поняття і структура норми права.  

9) Джерела права. 

10) Система права.  

11) Правова поведінка. 

12) Поняття громадянського суспільства. 

13) Предмет та джерела медичного законодавства. 

 14) Основні інститути медичного законодавства. 

 15)Основні принципи охорони здоров’я в Україні. 

 16) Державне управління охороною здоров’я в Україні. 

 17) Реалізація державної політики охорони здоров’я в Україні. 

 

ТЕМА 2 : РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРАВА НА ЖИТТЯ ТА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я 

У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ. МЕДИЧНА 

ДОПОМОГА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

1.Международно-правові стандарти в сфері охорони здоров’я.  

2. Поняття медичної допомоги та її види за законодавством України. 

3.Медична допомога i медична послуга: співвідношення понять. 

4. Загальна характеристика законодавства у сфері охорони здоров'я. 

5. Поняття гарантованого мінімуму медико-санітарної допомоги та його обсяг. 

6. Первинна медико-caнiтapнa допомога. 

7. Невiдкладна (швидка) медична допомога. 

8. Спецiалiзована (вторинна) медична допомога. 

9. Висококвалiфiкована (третинна) медична допомога та її обсяг. 

10. Законодавче забезпечення організації діяльності державної санітарно-

епідеміологічної служби. 

11. Поняття поліпшеного cepвicнoro медичного обслуговування. 

12. Державні нормативи забезпечення населення медичною допомогою. 

13. Платні та безкоштовні медичні послуги. 

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



15. Виникнення права на життя людини. 

16. Правові проблеми аборту. 

 

 

ТЕМА 3: ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ'ЄКТІВ МЕДИЧНИХ 

ПРАВОВІДНОСИН 

1. Права людини у сфері охорони здоров'я. 

2. Дайте визначення поняття пацієнта та його правовий статус?  

3. Які права та обов’язки пацієнта? 

4. Джерела забезпечення прав людини в сфері охорони здоров'я. 

5. Класифікація прав людини у сфері охорони здоров'я. 

6. Що таке інформована згода на медичне втручання? 

7. Критерії правомірності згоди пацієнта на медичне втручання. 

8. Форми вираження інформованої згоди. 

9. Лікарська таємниця. Визначення поняття. 

10. Суб'єкти і об'єкт лікарської таємниці. 

11. Медичні працівники як суб'єкти правовідносин охорони здоров'я, їх права та 

обов'язки. 

12. Правовий статус закладів охорони здоров'я різних форм власності та публічно-

правових утворень. 

13. Охарактеризувати перелік закладів охорони здоров'я. 

14. Захист прав суб'єктів медичних правовідносин та його рівні. 

15. Поняття медичної допомоги та її види за законодавством України.  

16. Правові положення щодо штучного переривання вагітності.  

17. Еутаназія: правовий та моральний аспект. 

18.Право людини на здоров’я, охорону здоров’я .  

19. Право людини на особисту недоторканість, свободу та гідність.  

20. Право на інформовану згоду щодо медичного втручання. Інформована згода на 

медичне втручання. Правове оформлення медичного втручання та використання 

складних методів діагностики та лікування. 

21. Право на медичну допомогу.  

22. Право на інформацію щодо стану свого здоров’я.  

23. Право на тайну щодо стану свого здоров’я. Лікарська таємниця.  

 

ТЕМА 4 :ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ МЕДИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ 

 

1. Які права, обов’язки, гарантії та пільги донора? 

2. Як впроваджується організація донорства крові та її компонентів за 

законодавством України? 



3. Яка відповідальність за порушення законодавства про донорство крові та її 

компонентів? 

4. Які умови та порядок взяття гомо трансплантатів у живих донорів? 

5. Які права, соціальний захист живого донора та відповідальність за 

порушення законодавства про трансплантацію? 

6. Який правовий порядок застосування лікарських засобів?  

7. Які правові та організаційні основи забезпечення громадян психіатричною 

допомогою? 

8. Які обов’язки лікаря-психіатра? 

9. Який правовий порядок захисту населення від інфекційних хвороб? 

10. Які права та обов’язки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб? 

11. Яка відповідальність за порушення законодавства у сфері боротьби із 

захворювання на СНІД? 

12. Який правовий порядок надання медичної допомоги та правовий порядок 

медичного втручання? 

13. Поняття стоматологічної допомоги та її види. 

14. Правова регламентація надання стоматологічної допомоги 

 

ТЕМА 5: ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ДЕФЕКТІВ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ. ЯТРОГЕННА ПАТОЛОГІЯ. ПРАВОПОРУШЕННЯ В СФЕРІ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. 

1. Загальні питання юридичної відповідальності медичних працівників.  

2. Поняття, склад та види правопорушень. 

3. Адміністративна відповідальність. 

4. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність. 

5. Поняття та види адміністративного стягнення. 

6. Пом'якшуючі та обтяжуючі обставини відповідальність за 

адміністративне правопорушення. 

7. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я 

населення. 

8. Поняття та види цивільної відповідальності. 

9. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності. 

10. Поняття, склад та види злочинів. 

11. Співучастю у злочині. 

12. Обставини, що виключають злочинність діяння. 

13. Поняття та види кримінальних покарань.  

14. Пом’якшуючі та обтяжуючі обставини покарання. 

15. Посадові та професійні злочини медичних працівників, які обумовлені 

чинним законодавством. 



16. Злочини у сфері службової діяльності медичних і фармацевтичних 

працівників: 

17. Зловживання владою чи службовим становищем (ст. 364 ККУ). 

18. Перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 ККУ). 

19. Службове підроблення (ст. 366 ККУ). 

20. Службова недбалість (ст. 367 ККУ). 

21. Отримання хабара (ст. 368 ККУ). 

 

Завідувач кафедри 

судової медицини та медичного права 

НМУ імені О.О.Богомольця,  

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

 


