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Метою вивчення навчальної дисципліни є вивчення медичного правознавства та 

судової медицини, яка полягає у підготовці кваліфікованого лікаря, який засвоїв питання та 

теорії й практики всіх розділів медичного правознавства, а також у засвоєнні принципів 

судової медицини та набутті практичних навичок майбутніми фахівцями в цій сфері. Опис 

цілей сформульовано через вміння у вигляді цільових завдань. На підставі кінцевих цілей до 

кожного модуля або змістовного модуля сформульовані конкретні цілі у вигляді певних 

умінь, цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни. 
Міжпредметні зв'язки:  Дисципліна «Судова медицина та медичне право 

України» в структурно-логічній схемі дисциплін базується на отриманих студентами знаннях 

з курсу медичної біології, анатомії, патоморфології, гістології та ембріології, біологічної хімії, 

мікробіології та вірусології, широкого спектру клінічних дисциплін (терапії, хірургії, 

травматології, неврології та нейрохірургії, акушерства та гінекології, реаніматології та 

інтенсивної терапії тощо) інтегрується з цими дисциплінами. Дисципліна закладає основи 

вивчення студентами фізіології, біохімії, патологічної фізіології, пропедевтики клінічних 

дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь 

застосувати отримані знання з патоморфології у процесі подальшого навчання та у майбутній 

професійній діяльності. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей, 

як:  здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за 

спеціальністю «Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов 

і вимог;    здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та 

розуміння предметної області та професійної діяльності; здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів); здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних 

досліджень здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної 

інформації; здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-
економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції; 
здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання медичної допомоги 

населенню та проведення маркетингу медичних послуг. 
          Програмні результати навчання: формувати цілі та визначати структуру особистої 

діяльності на підставі результату аналізу певних суспільних та особистих потреб;  

усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та 

обов’язками.  Забезпечувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про 

яких піклуються) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі 

діяльності; вВести медичну документацію щодо пацієнта та контингенту населення на підставі 

нормативних документів, використовуючи стандартну технологію, готувати звіт про особисту 

виробничу діяльність за узагальненою формою. 
          Очікувані результати навчання: застосовувати у своїй практичній діяльності знання і 

навики отриманні під час вивчення курсу; самостійно працювати із законодавством України 

та міжнародними стандартами у сфері охорони здоров’я; забезпечувати реалізацію прав та 

дотримуватись обов’язків, гарантованих законодавством України; створювати умови й 

підстави для забезпечення прав пацієнтів; дотримуватись і поважати права пацієнтів; 
дотримуватись деонтологічних принципів у взаємовідносинах лікар-пацієнт; аналізувати 

етапи розвитку вітчизняної судової медицини та внесок окремих вчених на кожному етапі; 
пояснювати засади організації судово-медичної експертизи  в державі; пояснювати функцію 

структурних підрозділів  бюро судово-медичної експертизи; демонструвати вміння опису 

тілесних ушкоджень; демонструвати вміння визначити вид та механізм виникнення тілесних 



ушкоджень; демонструвати вміння проводити огляд ділянки обличчя трупа на місці події; 
демонструвати вміння проводити огляд стоматологічного статусу трупа.   

Зміст навчальної дисципліни: 
Медичне право як галузь права: медичне право як наука і навчальна дисципліна. 

Основи медичного права. Предмет і метод медичного права. Функції і принципи медичного 

права. Джерела медичного права. Суб’єкти та об’єкти медичного права. Міжнародно-правові 

стандарти у сфері охорони здоров’я. Законодавче забезпечення охорони здоров’я. Державне 

регулювання охорони здоров’я і медичної діяльності як функція держави. 
Правовий статус суб'єктів медичних правовідносин. Медична допомога та 

послуга: система прав людини у сфері охорони здоров’я: виникнення права на життя людини, 

право на здоров’я, право людини на особисту недоторканність, свободу та гідність, право на 

медичну допомогу, право на інформацію щодо стану свого здоров’я, право на таємницю щодо 

стану здоров’я, права фізичної особи, яка знаходиться на стаціонарному лікуванні в установі 

охорони здоров’я. Поняття пацієнта та його права. Права пацієнта в окремих напрямах 

медичної діяльності. Правове регулювання професійних прав й обов’язків медичних 

працівників. Співвідношення медичної допомоги й медичної послуги.  Надання безплатної 

медичної допомоги. Платні послуги в сфері медичного обслуговування 
Предмет і завдання судової медицини : історія розвитку судової медицини, 

процесуальні та організаційні  основи проведення судово-медичної експертизи в Україні. 

Правова регламентація судово-медичної експертної діяльності. 
Судово-медична танатологія: історія танатології, танатологія як наука. Особливості 

судово-медичної танатології. Специфіка і процедура судово-медичної танатології. Принципи 

і методи судово-медичної танатології. 
Визначення давності настання смерті: техніка розтину та документація. Складання 

протоколу судово-медичного діагнозу. Принципи роботи суд-мед експерта. Особливості 

роботи патологоанатома. Відповідальність патологоанатома перед законом.  
Судово-медична експертиза раптової смерті: діагностування раптової смерті. 

Типологізація раптової смерті. Особливості надання першої медичної допомоги як спосіб 

запобігання раптової смерті. Основні помилки що призводять до раптової смерті при 

неправильному наданні першої медичної допомоги.  
Судово-медична експертиза живих осіб: судово-медична експертиза встановлення 

ступеню тяжкості тілесних ушкоджень. Правила зняття побоїв та діагностування ступеню 

нанесення тілесних пошкоджень. Правила заповнення документації та контактування з 

правоохоронними органами. Юридична відповідальність лікаря. Специфіка надання медичної 

допомоги. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 

годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

          Форма семестрового контролю: залік 
 
 
 
 


