
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ ПРЕДМЕТУ «МЕДИЧНЕ 

ПРАВОЗНАВСТВО» 

для стоматологічного факультету 

1. Поняття, сутність, функції та соціальне призначення держави. 

2. Поняття та функції права. 

3. Поняття та структура норми права. 

4. Источники права. 

5. Нормативний акт як головний джерело українського права. 

6. Юридична сила нормативних актів. 

7. Система права. 

8. Правове поведінка. 

9. Державне регулювання охорони здоров'я та медичної діяльності як 

функція держави. 

10. Предмет і метод медичного права. Функции та принципи медичного 

права. 

11. Медицинське право як наука та навчальна дисципліна. 

12. Источники медичного права. 

13. Субъекты и объекты медицинского права. 

14. Возникновение права на жизнь человека. 

15. Право на здоровье. 

16. Право людини на особисту недоторканність, свободу та достоїнство. 

17. Право на медицинскую помощь. 

18. Право на інформацію про стан свого здоров'я. 

19. Право на таїну про стан здоров'я. 

20. Права фізичного особи, що знаходиться на стаціонарному лікуванні в 

установі охорони здоров'я. 

21. Уровни соціального регулювання медичної діяльності. 

22. Роль і значення медичної етики та деонтології в загальній структурі 

соціального регулювання медичної діяльності. 

23. Етичний кодекс українського лікаря. 

24. Актуальні актуальні питання сучасної біоетики у сфері охорони здоров'я. 

25. Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров'я. 

26. Загальна характеристика законодавства України у сфері охорони здоров'я. 

27. Конституційне регулювання права людини на охрану здоров'я в Україні. 

28. Управление в сфере здравоохранения. 

29. Державний контроль та нагляд у сфері охорони здоров'я. 

30. Поняття медичної допомоги та її види в законодавстві України. 

31. Медична допомога та медична услуга: співвідношення поняття. 

32. Поняття гарантированного мінімуму медико-санітарної допомоги та його 

обсяг. 

33. Первична медико-санітарна допомога. 

34. Неотложная (скорая) медицинская помощь. 

35. Спеціалізована (вторична) медична допомога. 



36. Висококвалифицированная (третичная) медична допомога та її обсяг. 

37. Законодавче забезпечення організації діяльності державної санітарно-

епідеміологічної служби. 

38. Понятие улучшенного сервисного медицинского обслуживания. 

39. Платні та безкоштовні медичні послуги. 

40. Правові основи медичного страхування громадян України. 

41. Права людини в сфері охорони здоров'я. 

42. Поняття пацієнта та його правовий статус. 

43. Права та обов'язки пацієнтів. 

44. Інформоване погодження на медичне втручання. 

45. Врачебная тайна. 

46. Медичні працівники як суб'єкти правоотношений охорони здоров'я, їх 

права та обов'язки. 

47. Правове статус установ охорони здоров'я різних форм власності та 

публічно-правових утворень. 

48. Захист прав суб'єктів медичних правовідносин. 

49. Правове регулювання медичних експертиз. 

50. Правове забезпечення охорони дітей в Україні. 

51. Правове регулювання діяльності з планування сім'ї та репродукції 

людини в Україні. 

52. Правове регулювання трансплантації та донорства в Україні. 

53. Правові питання забезпечення населення лікарськими засобами. 

54. Правове регулювання проведення медико-біологічних експериментів в 

Україні. 

55. Правове регулювання надання психіатричної допомоги. Юридичні 

аспекти профілактики та лікування інфекційних хвороб, ВІЛ / СНІДу, 

туберкульозу. 

56. Правові проблеми аборти. 

57. Эвтаназия и ее виды. 

58. Юридична оцінка неадекватних виходів лікування больних. 

59. Врачебные ошибки. 

60. Несчастные випадки. 

61. Проведення експертизи дефектів надання медичної допомоги.Ятрогенная 

патологія: визначення, актуальність та основні причини виникнення 

ятрогенії; класифікація ятрогенів, місце ятрогенної патології в структурі 

несприятливих результатів медичних втручань. 

62. Общі питання юридичної відповідальності медичних працівників. 

63. Громадянсько-правова відповідальність лікувально-профілактичних 

закладів. 

64. Адміністративна та дисциплінарна відповідальність медичних 

працівників. 

65. Уголовна відповідальність медичних працівників за здійснення 

професійних злочинів. 



66. Поняття посадового злочину та посадового обличчя в сфері охорони 

здоров'я. 

67. Злоупотребление постом. 

68. Взяточничество. 

69. Отримання незаконного вознаграждения. 

70. Служебний підлог. Халатность. 

71. Використання матеріалів експертизи для профілактики правопорушень 

серед медичних працівників та підвищення якості лікувально-профілактичної 

допомоги населенню. 

47. Legal status of health care institutions of various forms of ownership and 

public-law formations. 

48. Protection of the rights of subjects of medical legal relations. 

49. Legal regulation of medical examinations. 

50. Legal protection of children in Ukraine. 

51. Legal regulation of family planning and reproduction in Ukraine. 

52. Legal regulation of transplantation and donation in Ukraine. 

53. Legal issues of population provision with medicinal products. 

54. Legal regulation of medical and biological experiments in Ukraine. 

55. Legal regulation of providing psychiatric care. Legal aspects of prevention and 

treatment of infectious diseases, HIV / AIDS, tuberculosis. 

56. Legal problems of abortion. 

57. Euthanasia and its species. 

58. Legal assessment of inadequate treatment outcomes of patients. 

59. Medical errors. 

60. Accidents. 

61. Conducting examination of defects in the provision of medical care. Yatrogenic 

pathology: identification, relevance and main causes of iatrogenesis; the 

classification of iatrogen, the place of iatrogenic pathology in the structure of 

adverse outcomes of medical interventions. 

62. General issues of legal liability of health workers. 

63. Civic and legal responsibility of medical and preventive institutions. 

64. Administrative and disciplinary liability of health care professionals. 

65. Criminal liability of medical professionals for the commission of professional 

crimes. 

66. The concept of an official crime and official in the field of health. 

67. Abuse of fasting. 

68. Bribery. 

69. Receiving an illegal remuneration. 

70. Service floor. Negligence. 

71. Use of expert materials for prevention of offenses among medical workers and 

improvement of the quality of medical and preventive care to the population. 
Завідувач кафедри 

судової медицини та медичного права 
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