
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Опис вибіркової навчальної дисципліни 

«ПРАВОВІ ЗАСАДИ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»  

для підготовки фахівців на першому освітньому рівні  

здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр за спеціальністю 232 Соціальне 

забезпечення галузі знань 23 Соціальна робота 

Назва навчальної 

дисципліни 
ПРАВОВІ ЗАСАДИ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Кафедра  цивільного права та процесу 

Курс та семестр 3 курс, 5 семестр 

Форма контролю залік 

Викладач 

(орієнтовно) 

Лекції, консультації:  

Бондаренко-Зелінська Надія Леонтіївна, професорка кафедри 

цивільного права та процесу, кандидатка юридичних наук, доцентка 

(https://univer.km.ua/pro-universytet/kafedry/kafedra-tsyvilnoho-prava-ta-

protsesu/naukovo-pedahohichni-pratsivnyky). 

Семінарські заняття, консультації:  

Бондаренко-Зелінська Надія Леонтіївна, професорка кафедри 

цивільного права та процесу, кандидатка юридичних наук, доцентка 

(https://univer.km.ua/pro-universytet/kafedry/kafedra-tsyvilnoho-prava-ta-

protsesu/naukovo-pedahohichni-pratsivnyky). 

Мета навчальної 

дисципліни  

Метою навчальної дисципліни «Правові засади медичної діяльності» є 

формування у здобувачів знань щодо правових засад медичної діяльності, 

а також особливостей взаємодії соціальних працівників з суб’єктами 

медичної діяльності в процесі ефективного функціонування системи 

соціального забезпечення. а також формування професійних навичок, в 

т.ч. таких  soft-skills як: професійно-орієнтоване критичне мислення; 

креативність як здатність до творчого пошуку, нестандартного рішення 

практичних завдань тощо. 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни 

відповідно до 

стандарту вищої 

освіти 

забезпечує формування наступних компетентностей, передбачених 

освітньо-професійною програмою «Бакалавр соціального забезпечення»: 

ЗК 01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 02.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК 03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 05. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності 

 ЗК 09. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 13. Здатність до міжособистісної взаємодії 

ЗК 14. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК 16. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо при 

прийнятті рішень та вирішенні проблемних ситуацій у сфері соціального 

забезпечення. 



СК 01. Здатність аналізувати суспільні процеси пов’язані з 

соціальним розвитком Української держави, розуміти природу, динаміку, 

принципи організації системи соціального забезпечення, форми та способи 

взаємодії уповноважених органів та закладів. 

СК 10. Здатність здійснювати аналіз механізмів надання окремих 

видів соціального забезпечення,планувати та реалізовувати заходи з 

надання адресної соціальної допомоги. 

СК 13. Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів у 

професійній діяльності. 

СК 14. Здатність до генерування нових ідей та креативності у 

професійній сфері. 

СК 15. Здатність виявляти і залучати ресурси організацій-партнерів із 

надання соціальної допомоги та соціальних послуг для виконання завдань 

професійної діяльності. 

Результати навчання 

відповідно до 

стандарту вищої 

освіти 

Навчальна дисципліна «Правові засади медичної діяльності» забезпечує 

досягнення таких результатів навчання, передбачених освітньо-професійною 

програмою «Бакалавр соціального забезпечення»: 

ПР 03. Застосовувати методи збору інформації: аналіз документів, 

опитування та спостереження.  

ПР 08. Застосовувати засоби соціально-правової політики в сфері 

соціального захисту, базові знання з юриспруденції та законодавства 

України в галузі соціального забезпечення. 

ПР 10. Визначати умови соціально-економічної підтримки різних 

категорій населення, досліджувати ситуації, факти, та проблеми 

соціального забезпечення з метою пояснення, прогнозування та реагування 

на існуючі проблеми у сфері соціального забезпечення. 

ПР 12. Аналізувати ефективність соціально-економічної підтримки 

населення та здійснювати відповідну корекцію в межах компетентності. 

ПР 14. Визначати зміст співпраці з організаціями та установами з 

метою залучення їх до соціального захисту населення. 

ПР 16. Застосовувати нормативно-правову базу в захисті соціальних 

груп населення, демонструвати практичні навички застосування норм 

права щодо відносин, котрі виникають при наданні окремих видів 

соціального забезпечення. 

ПР 19. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі 

міждисциплінарної команди фахівців. 

ПР 20. Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та 

приймати інноваційні рішення, мислити та застосовувати творчі здібності 

до формування принципово нових ідей. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Правове регулювання медичної діяльності в Україні 

Тема 2. Зміст медичної діяльності. Підстави виникнення, зміни та 

припинення правовідносин щодо здійснення медичної діяльності 

Тема 3. Договір як особлива підстава виникнення, зміни та припинення 

правовідносин щодо здійснення медичної діяльності  

Тема 4. Суб’єкти медичної діяльності в Україні 

Тема 5. Суб’єкти, які здійснюють медичну діяльність.  Ліцензування та 

акредитація  їх діяльності.  

Тема 6. Суб’єкти, які безпосередньо здійснюють дії щодо медичної 

діяльності. Передумови та підстави медичного втручання в організм 

пацієнта    

Тема 7. Пацієнт як суб’єкт медичної діяльності. Права та обов’язки 

пацієнта при здійсненні медичної діяльності 

Тема 8. Захист прав пацієнтів. Державні соціальні нормативи у сфері 



охорони здоров’я 

Тема 9. Особливості відповідальності за правопорушення вчинені під час 

здійсненні медичної діяльності 

Тема 10. Експертиза в медичній діяльності 

 


