
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

З ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНЕ ПРАВОЗНАВСТВО» ДЛЯ 

СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

1. Поняття права і його місце у системі соціальної регуляції. 

2. Історичний розвиток правового регулювання медичної 

діяльності. 

3. Поняття і особливості медичного права. 

4. Предмет і метод медичного права. 

5. Суб’єкти медичного права. 

6. Функції і принципи медичного права. 

7. Джерела медичного права. Загальна характеристика 

законодавства України про охорону здоров’я. 

8. Місце медичного права в системі права і законодавства. 

9. Зв’язок медичного права з іншими інститутами і галузями 

права. 

10. Проблеми співвідношення та взаємодії медичного права, 

біоправа і біоетики. 11. Конституційне забезпечення права 

людини на життя і права на охорону здоров’я в Україні. 

12. Зміст права людини на життя. 

13. Зміст права людини на охорону здоров’я. 

14. Зміст права на медичну допомогу. 

15. Визначення моменту початку життя людини. 

16. Визначення моменту смерті людини. 

17. Подання медичної допомоги хворому в критичному для 

життя стані. 

18. Евтаназія та її види. Заборона евтаназії в Україні. 

19. Міжнародно-правове забезпечення права людини на життя і 

права на охорону здоров’я. 

20. Принципи організації охорони здоров’я в Україні і світі. 

21. Органи, що забезпечують формування та реалізацію 

державної політики охорони здоров’я, та їхні функції. 

22. Види та правовий статус закладів охорони здоров’я. 

23. Ліцензування медичної практики. 

24. Державна акредитація закладу охорони здоров’я. 

25. Атестація лікарів і середніх медичних працівників. 

26. Правове регулювання загальної практики (сімейної 

медицини). 

27. Правові засади здійснення діяльності у галузі народної 

медицини і цілительства. 

28. Медичне страхування. Поняття і види медичного 

страхування. 

29. Права людини у галузі охорони здоров’я. 

30. Еволюція прав пацієнта. 

31. Міжнародні стандарти прав пацієнтів. 

32. Законодавство України, що встановлює права пацієнтів. 

33. Види прав пацієнта. 

34. Право пацієнта на доступ до медичної допомоги та «похідні» 

права. 

35. Право пацієнта на недоторканність, приватність та особисту 

гідність. 

36. Права пацієнта, що знаходяться в інформаційній сфері. 

37. Права пацієнта, пов’язані з медичним втручанням. 

38. Право пацієнта на належну якість і безпеку медичної 

допомоги/ послуг. 

39. Права пацієнта як споживача. 

40. Обов’язки пацієнта. 

41. Поняття та еволюція правового статусу лікарів та інших 

працівників галузі охорони здоров’я. 

42. Законодавство України, що визначає правовий статус 

медичних і фармацевтичних працівників. 

43. Набуття правового статусу медичного працівника, 

фармацевтичного працівника. Набуття статусу лікаря. 

44. Професійні права і обов’язки медичних і фармацевтичних 

працівників. 

45. Соціальні і трудові права та пільги медичних і 

фармацевтичних працівників. 

46. Особливості праці медичних і фармацевтичних працівників 

за законодавством України. 

47. Обов’язки медичних і фармацевтичних працівників за 

законодавством України. 

48. Етичні засади діяльності медичних і фармацевтичних 

працівників. 

49. Правовий статус закладів охорони здоров’я різних форм 

власності. 

50. Правове регулювання надання платних медичних послуг. 

51. Умови правомірності надання платних медичних послуг 

державними і комунальними закладами охорони здоров’я. 

52. Обмеження, що поширюються на діяльність приватних 

закладів охорони здоров’я. 

53. Поняття і види медичного втручання. 

54. Умови правомірності медичного втручання. 

55. Інформована згода пацієнта на медичне втручання. 

56. Форма і зміст інформованої згоди пацієнта на медичне 

втручання. 

57. Способи юридичного закріплення інформованої згоди 

пацієнта на медичне втручання. 

58. Підстави для подання медичної допомоги хворому без його 

згоди. 

59. Медичне втручання в організм неповнолітнього, 

недієздатного та обмежено дієздатного пацієнта. 

60. Застосування методів медичного втручання. 

61. Відмова пацієнта від медичного втручання. Юридичне 

закріплення відмови пацієнта від медичного втручання. 

62. Таємна і конфіденційна інформація у медичній діяльності. 

63. Лікарська (медична) таємниця. 

64. Поняття і ознаки документа. Медична документація та 

вимоги до її ведення. Правова медична документація. 

65. Локальні нормативні акти у діяльності закладів охорони 

здоров’я. Правила внутрішнього розпорядку закладів охорони 

здоров’я. 

66. Договори про надання платних медичних послуг. 

67. Поняття лікарського засобу. Поняття виробу медичного 

призначення. Створення лікарських засобів. 

68. Клінічні випробування лікарських засобів. 

69. Державна реєстрація лікарських засобів. 

70. Правові питання виробництва і реалізації лікарських засобів. 

71. Правові питання обігу лікарських засобів. 

72. Контроль якості лікарських засобів. 

73. Питання забезпечення лікарськими засобами окремих груп 

громадян. 

74. Правове регулювання забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення. 

75. Права і повноваження органів санітарно-епідеміологічного 

нагляду. 

76. Права та обов’язки підприємств, установ і організацій щодо 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя. 

77. Проведення обов’язкових медичних оглядів та проведення 

профілактичних щеплень. 

78. Правові питання захисту населення від ВІЛ-інфекції/СНІДу, 

туберкульозу та інших небезпечних інфекційних хвороб. 

79. Етичні та правові проблеми, пов’язані з репродуктивним 

відтворенням людини. 

80. Правове регулювання штучного запліднення та імплантації 

ембріона. 

81. Правове регулювання сурогатного материнства. 

82. Штучне переривання вагітності (аборт): підстави та умови 

правомірності. Етичні проблеми аборту. 

83. Умови правомірності застосування методів стерилізації. 

84. Правовий статус геному людини. Загальна декларація про 

геном людини і права людини 1997 р. 

85. Проблеми клонування людини та інших живих істот, їхніх 

клітин та тканин. Заборона репродуктивного клонування 

людини в Україні. 

86. Правові питання зміни (корекції) статевої належності. 

87. Законодавча регламентація трансплантації органів та інших 

анатомічних матеріалів людині в Україні. 

88. Підстави і порядок трансплантації органів та інших 

анатомічних матеріалів людині. 

89. Законодавча регламентація донорства крові та її компонентів 

в Україні. 
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Правовий статус донора. 

90. Поняття та види медико-біологічних експериментів. 

91. Умови правомірності проведення медико-біологічних 

експериментів в Україні. 

92. Порядок проведення медико-біологічних експериментів в 

Україні. 

93. Міжнародно-правові стандарти проведення медико-

біологічних експериментів за участю людини. 

94. Гельсінська декларація. Рекомендації для лікарів, що 

проводять біомедичні дослідження на людині. 

95. Законодавче регулювання надання психіатричної допомоги в 

Україні. 

96. Поняття психіатричної допомоги. Види психіатричної 

допомоги. 

97. Принципи надання психіатричної допомоги. 

98. Підстави та порядок надання певних видів психіатричної 

допомоги. 

99. Примусові заходи медичного характеру. 

100. Правовий статус медичних працівників, що надають 

психіатричну допомогу. 

101. Правовий статус осіб, яким надається психіатрична 

допомога. 

102. Поняття інвалідності. Правовий статус інвалідів (осіб з 

обмеженими можливостями). 

103. Проблеми соціального і правового захисту інвалідів в 

Україні. 

104. Соціальний і правовий захист осіб, що живуть з цукровим 

діабетом. 

105. Проблеми соціального і правового захисту осіб, хворих на 

соціальні хвороби. 

106. Соціальний і правовий захист хворих на туберкульоз. 

107. Соціальний і правовий захист ВІЛ-інфікованих осіб та осіб, 

хворих на СНІД. 

108. Правове регулювання здійснення спеціальних заходів 

профілактики і лікування хронічного алкоголізму, наркоманії та 

інших соціально небезпечних захворювань. 

109. Критерії якості надання медичної допомоги/послуг.  

110. Дефекти надання медичної допомоги.  

111. Лікарська (медична) помилка та її види. Відмежування 

лікарської (медичної) помилки від нещасного випадку. 

112. Поняття та види медичної експертизи. 

113. Експертиза тимчасової непрацездатності. Порядок видачі 

листків непрацездатності. 

114. Медико-соціальна експертиза втрати працездатності. 

Порядок організації та проведення медико-соціальної 

експертизи втрати працездатності. 

115. Організація судово-медичної служби України. Проблема 

відомчої підпорядкованості судово-медичної служби. 

116. Правовий статус експерта. 

117. Підстави і порядок проведення судово-медичної і судово-

психіатричної експертизи. 

118. Висновок експерта. 

119. Види юридичної відповідальності за правопорушення, 

вчинювані у галузі охорони здоров’я. 

120. Цивільно-правова відповідальність за порушення особистих 

немайнових прав пацієнта. 

121. Цивільно-правова відповідальність за шкоду, завдану 

ушкодженням здоров’я пацієнта. 

122. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинювані у 

галузі охорони здоров’я.  

123. Кримінальна відповідальність за злочини проти життя і 

здоров’я особи, вчинювані медичними працівниками при 

здійсненні своєї професійної діяльності. 

124. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги 

хворому медичним працівником. 

125. Кримінальна відповідальність за неналежне виконання 

професійних обов’язків медичним або фармацевтичним 

працівником. 

126. Кримінальна відповідальність за порушення права на 

безоплатну медичну допомогу. 

127. Адміністративна відповідальність за правопорушення, 

вчинювані у галузі охорони здоров’я. 

128. Матеріальна відповідальність медичних працівників. 

129. Позасудові (досудові) засоби захисту прав і законних 

інтересів суб’єктів медичного права. 

130. Судові засоби захисту прав і законних інтересів суб’єктів 

медичного права. 

 

 


