
 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«Кримінальна відповідальність в медичній сфері» 

 

Спеціальність:    262 «Правоохоронна діяльність» 
(шифр й найменування спеціальності) 

 

Рівень вищої освіти 
 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 
3 кредити/90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 
українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 
Теоретичні знання та практичну основу сукупності знань та вмінь, 

що формулюють профіль фахівця в галузі права. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 
Метою викладання навчальної є поглиблення теоретичних та 

практичних знань студентів щодо визначення специфічного змісту 

елементів складів злочинів у медичній сфері та особливості їх 

кваліфікації. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
Після вивчення навчальної дисципліни студенти мають 

опанувати теоретичні знання та практичну основу кримінально-

правового забезпечення прав пацієнта в контексті реформування 

та утвердження системи охорони здоров’я в Україні. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 

- характеризувати загальну систему та окремі види злочинів у 

медичній сфері; 

- тлумачити та застосовувати у практичній діяльності норми КК, 

що встановлюють відповідальність за вчинення злочинів у 

медичній сфері; 

- надавати кримінально-правову оцінку злочинів, що вчиняються у 

сфері надання медичних послуг тощо. 

Знати: 

- положення чинного законодавства у медичній сфері; 

- поняття злочинів, що вчиняються медичними працівниками; 

- обставини, що виключають злочинність діяння, у сфері 

професійної медичної діяльності; 

- поняття та кримінально-правове значення лікарської помилки; 

- особливості кваліфікації злочинів у медичній сфері; 

- проблеми відмежування суміжних злочинів у сфері медичної 

діяльності та злочинів проти життя і здоров'я особи тощо. 

 
 

 

Місце 

для емблеми 

факультету/інституту 

(Ф 21.01 - 03) 

. 

 



Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

1. Історичний та зарубіжний досвід кримінально-правової 

боротьби з порушеннями професійних обов’язків 

медичними працівниками. 

2. Класифікація злочинів у сфері медичної діяльності. Види. 

3. Юридичний аналіз складів ятрогенних злочинів. 

4. Обставини, що виключають злочинність діяння, в сфері 

професійної медичної діяльності. 

5. Особливості кримінально-правової кваліфікації злочинів у 

сфері медичної діяльності. 

6. Проблеми відмежування суміжних злочинів в медичній 

сфері. 

Види занять: лекції, практичні заняття 

Методи навчання: навчальна дискусія, робота в малих групах, 

мозкова атака, кейс, презентація, рольова гра, креативні технології, 

інноваційні методики. 

Форми навчання: очна,  дистанційна 

Пререквізити Кримінальне право. Загальна частина, Кримінальне право. 

Особлива частина, Конституційне право, Кримінальний процес, 

Теорія держави і права. 

Пореквізити Кримінологія, Кримінально-виконавче право, Актуальні проблеми 

кримінального права, Порівняльне кримінальне право. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Балабко В. В. Злочини проти життя та здоров’я особи: 

кримінальна відповідальність медичних працівників : 

монографія. Запоріжжя : Дніпров. металург, 2017. 288 с. 

2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України /[Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко та ін.]; 

за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. 2-ге 

вид., переробл. і доповн. Київ : Юрінком Інтер, 2018. 1104 с. 

3. Сенюта І. Я. Медичне право: право людини на охорону 

здоров’я : монографія. Львів : Астролябія, 2007. 224 с. 

4. Стеценко С. Г., Галай В. О. Медичне право України 

(реалізація та захист прав пацієнтів) : монографія. Київ : 

Атіка, 2010. 168 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 
Аудиторія практичного навчання 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Іспит, тестування 

Кафедра кримінального права і процесу 

Факультет юридичний  



 

Викладач(і) ПІБ ЛИСЬКО ТЕТЯНА ДАВИДІВНА 

Посада: доцент кафедри  

Вчений ступінь: к.ю.н. 

Профайл викладача: 

http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/3279-

lysko-td 

Тел.: 044 406 70 15 

E-mail: tetiana.lysko@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 1-448 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 
Авторський курс 

Лінк на дисципліну Код класу в Google Classroom: vkug7f2 
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