ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА,
ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4-Х КУРСІВ, МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ № 1, 2, 3, 4 ТА
ФПЛЗСУ НА ВЕСНЯНО-ЛІТНІЙ СЕМЕСТР 2017-2018 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ.
Темы практических занятий c медицинского правоведения, для студентов 4-х
курсов, Медицинский факультет № 1, 2, 3, 4 На весенне-летний семестр 2017-2018
учебного года.
THEMES OF PRACTICAL TRAINING FROM MEDICAL LAW, FOR STUDENTS OF
4 COURSES, MEDICAL FACULTIES No. 1, 2, 3, 4
ON THE SPRING-SUMMER SEMESTER 2017-2018 EDUCATIONAL YEAR.

№
з/п

1

2

3

Кількість
годин

Назва теми
Медичне правознавство в системі вищої медичної освіти. Медична допомога
та послуга: правова сутність та характеристика за законодавством України.
Медицинское правоведение в системе высшего медицинского образования.
Медицинская помощь и услуга: правовая сущность и характеристика по
законодательству Украины.
Medical jurisprudence in the system of higher medical education. Medical
assistance and service: legal nature and characteristics according to the legislation
of Ukraine.
Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин. Правове регулювання
трудової діяльності медичних працівників. Особисті немайнові права в галузі
охорони здоров’я, що забезпечують існування фізичної особи.
Правовой статус субъектов медицинских правоотношений. Правовое
регулирование трудовой деятельности медицинских работников. Личные
неимущественные права в области здравоохранения, обеспечивающих
существование физического лица.
Legal status of subjects of medical legal relations. Legal regulation of the work of
medical workers. Personal non-proprietary rights in the field of health care, which
ensure the existence of an individual.
Правове регулювання окремих видів медичної діяльності. Правопорушення в
сфері охорони здоров’я і юридична відповідальність.
Правовое регулирование отдельных видов медицинской деятельности.
Правонарушения в сфере здравоохранения и юридическая ответственность.
Legal regulation of certain types of medical activities. Health offenses and legal
liability.
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ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА,
ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3-ГО КУРСУ, СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ,
НА ВЕСНЯНО-ЛІТНІЙ СЕМЕСТР 2017-2018 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ.
ТЕМЫ практических занятий с медицинского правоведения,
для студентов 3-го курса, стоматологический факультет,
на весенне-летний семестр 2017-2018 учебного года
THE THEMES OF PRACTICAL STUDIES IN MEDICAL LAW,
FOR STUDENTS OF THE 3rd COURSE, STOMATOLOGICAL FACULTY,
FOR SPRING-SUMMER SUMMER 2017-2018 EDUCATIONAL YEAR
№
з/п
1

2

3

4

5

Кількість
годин

Назва теми
Теорія права та держави. Медичне право як галузь права та законодавства
Теория права и государства. Медицинское право как отрасль права и
законодательства.
Theory of law, Medical law as a branch of law and legislation
Регламентація права на життя та охорону здоров'я у законодавстві України та
міжнародному праві
Регламентация права на жизнь и охрану здоровья в законодательстве Украины
и международном праве.
Regulation of the right to life and health in the legislation of Ukraine and
international law. Medical care under Ukrainian legislation
Медична допомога за законодавством України
Медицинская помощь по законодательству Украины
The legal status of medical law subjects.
Правове регулювання окремих видів медичної діяльності
Правовое регулирование отдельных видов медицинской деятельности.
Legal regulation of certain types of medical practice. Dental care regulation
according Ukrainian legislation
Правова кваліфікація дефектів надання медичної допомоги. Ятрогенна
патологія. Правопорушення в сфері охорони здоров’я і юридична
відповідальність.
Правовая квалификация дефектов оказания медицинской помощи. Ятрогенная
патология. Правонарушения в сфере здравоохранения и юридическая
ответственность
Legal qualification of defects of medical aid. Iatrogeny. Legal regulation of medical
examinations.Violations in the sphere of health care and legal responsibility
Разом

2

2

2

2

2

10

Завідувач кафедри
судової медицини та медичного права
НМУ імені О.О.Богомольця,

д.м.н., професор.

Б.В. Михайличенко

№
з/п
1
2

3
4
5
6

7

8
9

10

11

12
13

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З «ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА»,
ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5-ГО КУРСУ,
ТЕХНОЛОГІЯ ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ,
НА ВЕСНЯНО-ЛІТНІЙ СЕМЕСТР 2017-2018 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ.
Кількість
Назва теми
Годин /
Тема 2. Фармацевтичне право і фармацевтичне законодавство. Основні
2
поняття та категорії.
Тема 4. Основи господарської діяльності та страхування у сфері охорони
здоров’я. Правова природа медичної допомоги та фармацевтичного
2
забезпечення.
Тема 5.Механізм державної реєстрації та допуску нових лікарських
засобів до використання в Україні. Інтелектуальна власність у галузі
2
охорони здоров’я.
Тема 6. Дозвільна система у сфері господарської діяльності. Ліцензування
2
фармацевтичної діяльності.
Тема 7. Стандартизація та сертифікація у фармацевтичній діяльності.
2
Створення і виробництво лікарських засобів:правові аспекти.
Тема 8. Система забезпечення якості лікарських засобів. Нормативноправове регулювання щодо забезпечення якості в закладах охорони
2
здоров’я
Тема 9. Правові аспекти зовнішньоекономічної діяльності та митного
регулювання. Державний контроль якості лікарських засобів та виробів
2
медичного призначення, ввезених на митну територію України.
Тема 10. Регуляторна система обігу лікарських засобів. Обіг
номенклатурно–правових і класифікаційно – правових груп лікарських
2
засобів в Україні.
Тема 11. Державне регулювання та контроль обігу наркотичних засобів,
2
психотропних речовин, прекурсорів в закладах охорони здоров’я
Тема 13. Законодавчі основи державного нагляду (контролю) у сфері
обігу лікарських засобів та виробів медичного призначення.
2
Відповідальність за порушення під час виробництва, зберігання,
транспортування, реалізації чи використання лікарських засобів.
Тема 14. Податкове законодавство у фармації. Дотримання законодавства
про ціни та ціноутворення на лікарські засоби. Відповідальність за
2
порушення у сфері оподаткування й ціноутворення на лікарські засоби.
Тема 16. Правовідносини у системі юридичної опіки фахівців фармації.
Регулювання трудових взаємовідносин. Соціально – правова захищеність
2
фармацевтичних працівників.
Тема 17. Порядок розгляду і вирішення спорів у судах різних інстанцій.
2
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