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Силабус навчальної дисципліни  

«ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНИХ  

ПОСЛУГ»  
  

Спеціальність: 081 Право  

Галузь знань: 08 Право  

Рівень вищої освіти  Другий магістерський  

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента з фахового переліку  

Семестр  Осінній семестр  

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години  

3 кредити/90 годин  

Мова викладання  Українська  

Що буде вивчатися  

(предмет вивчення)  

Вміння самостійно застосувати норми законодавства про охорону 

здоров’я, з врахуванням змін та реформ, які відбуваються в системі 

надання медичних послуг. Здійснити аналіз змісту правових документів 

щодо реалізації і захисту прав пацієнта, особливо в умовах світової 

пандемії.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета)  

Викладення курсу полягає в ознайомленні здобувачів вищої освіти з 

конкретними положеннями правового регулювання надання медичних 

послуг, стану їх правового забезпечення та порядку відповідальності за 

завдану шкоду, вироблення навичок юридичного аналізу, узагальнення, 

вирішення і прогнозування різних правових ситуацій, застосування 

здобутих знань на практиці.  

Чому можна навчитися  

(результати навчання)  

- вивчення особливостей правового регулювання порядку  

надання медичних послуг;    

- ознайомлення з основними правами та обов’язками суб’єктів 

медичних правовідносин; дослідження механізму  регулювання 

правовідносин в сфері відповідальності за договором про надання 

медичних послуг;  

- аналіз змісту правових документів щодо реалізації і захисту прав 

пацієнта.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності)  

Поглиблення правових знань спрямованих на більш детальне 

дослідження складових механізму захисту прав пацієнтів, а саме способів 

захисту прав пацієнтів та проблем, що виникають у процесі їх реалізації, 

особливо в умовах пандемії. Визначення та нормативне закріплення прав 

пацієнтів дає можливість реалізовувати права пацієнтів за допомогою 

передбачених законодавством способів захисту порушених прав.  

Навчальна логістика  Зміст дисципліни: Правовий статус пацієнтів, медичних і 

фармацевтичних працівників та закладів охорони здоров’я в умовах 

реформи системи охорони здоров’я. Європейське право охорони 

здоров’я: розвиток і актуальні питання. Громадянське здоров’я і система 

громадського здоров’я України. Договори на медичне обслуговування. 

Договірні відносини у сфері допоміжної репродукції людини. Правові 

аспекти вакцинопрофілактики.  



 Правове регулювання фармацевтичної діяльності. Страхування в охороні 

здоров’я: актуальні питання.  

Види занять: лекції, практичні  

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн  

Форми навчання: очна, заочна  

Пререквізити  Знання з таких дисциплін, як «Цивільне право», «Адміністративне 

право», «Господарське право», що були отримані на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти  

Пореквізити  Знання зазначеного курсу опираючись на застосування законодавчо 

закріплених стандартів правової діяльності здатні гарантувати 

учасникам медичних правовідносин належну якість правової допомоги 

при захисті права на медичну допомогу.   

Інформаційне 

забезпечення  

з репозитарію та фонду  

НТБ НАУ  

Науково-технічна бібліотека НАУ:  

1.Грабовська Г.М., Воробйова Н.О. Цивільно-правове регулювання 

медичних послуг: практикум для студентів напряму підготовки 6.030401 

«Правознавство», Київ: НАУ, 2013 (Електронна мультимедійна 

бібліотека).  

2. Цивільно-правове регулювання медичних послуг: практикум / укладач 

Т.М. Ямненко. - К.: НАУ, 2019 – 32 с. Репозитарій НАУ:   

1. Ямненко Т.М. Медична реформа: реалії України та міжнародний 

досвід.  ридичний вісник Повітряне і космічне право.  2 (47) 2018 С. 

116-120.  

2. Ямненко Т. М., Літвінова І. Ф. Захист персональних даних у сфері 

охорони здоров’я (кримінально-правові аспекти).  ридичний вісник 

Повітряне і космічне право 1 (50) 2019 – С. 185-191.  

3. Т. М. Ямненко, А. А. Желяк. Народна та нетрадиційна медицина в 

Україні: механізм правового регулювання.  ридичний вісник Повітряне 

і космічне право. Том 1 (54) 2020 – С. 135-140.  

Локація та 

матеріальнотехнічне 

забезпечення  

аудиторія теоретичного навчання, проектор  

Семестровий 

контроль, 

екзаменаційна 

методика  

залік, тестування  

Кафедра  Цивільного права і процесу  

Факультет   ридичний факультет  

Викладач(і)                                    ЯМНЕНКО ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА  

 

Посада: професор кафедри  

Вчений ступінь: доцент  

Науковий ступінь: доктор юридичних наук Профайл 

викладача:  

http://law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair3/1825yamnenko-
tetyana-mychailivna  

Тел.: (044) 406 77 72  
E-mail: tetiana.yamnenko@npp.nau.edu.ua Робоче 

місце: 1.456                                     

Оригінальність 
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Авторський курс  
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