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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Навчальна програма дисципліни “Організаційно-правові засади охорони 

здоров’я” розроблена для студентів, які навчаються за спеціальністю 

“Менеджмент та адміністрування” професійного спрямування “Медичний та 

фармацевтичний менеджмент”. Структурно-логічна схема спеціалізації 

передбачає вивчення навчальної дисципліни “Організаційно-правові засади 

охорони здоров’я” в часі, що передує вивченню інших профілюючих 

навчальних дисциплін. 

Навчальна програма розроблена для студентів заочної форми навчання та 

поєднує в собі робочу програму курсу, завдання та рекомендації до виконання 

семестрової контрольної роботи. 

Мета: формування сучасного управлінського мислення та системи 

спеціальних знань у галузі управління охорони здоров’я, набуття знань з 

організаційно-правових основ роботи закладів охорони здоров’я. 

Структурно-логічна схема спеціалізації передбачає вивчення навчальної 

дисципліни “Організаційно-правові засади охорони здоров’я” після опанування 

студентами знань з курсу “Основи менеджменту”, “Основи менеджменту 

охорони здоров’я” та передує вивченню інших профілюючих навчальних 

дисциплін, таких як “Економіка і фінансування охорони здоров’я”, “Страхова 

медицина”, “Підприємництво в охороні здоров’я”, “Облік і звітність в охороні 

здоров’я”, “Медичний та фармацевтичний менеджмент”.  

Контроль знань проводиться у формі заліку, який полягає в оцінці 

засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів його роботи 

на практичних заняттях і виставляється під час співбесіди або контрольної 

роботи із урахуванням результатів складання рубіжних атестацій чи виконання 

контрольної роботи у студентів заочної форми навчання. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

“ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я”  

№ 
пор. 

Назва змістового модуля і теми 

 Змістовий модуль І. Етико-правові принципи охорони здоров’я 
1 Історичні аспекти розвитку біоетики та формування правових 

принципів охорони здоров’я 
2 Міжнародні етико-правові принципи надання медичної допомоги 

3 Формування законодавчої бази охорони здоров’я в Україні 

4 Організаційно-правові засади забезпечення здорових та безпечних 
умов життя 

Змістовий модуль ІІ. Організаційно-правові та етичні засади надання 
медичної допомоги 

5 Реалізація права громадянина на вибір лікувального закладу та 
лікуючого лікаря 

6 Доктрина інформованої згоди 

7 Надання інформації при різних патологічних станах та видах 
лікувально-профілактичної допомоги 

8 Етико-правові аспекти забезпечення конфіденційності медичної 
інформації 

9 Лікарська таємниця 

10 Етико-правові аспекти медичної допомоги в термінальному стані. 
Евтаназія 

11 Етико-правові аспекти аборту та репродуктивних технологій 

12 Етико-правові засади дефектів надання медичної допомоги. Ятрогенії 

Змістовий модуль ІІІ. Організаційно-правові аспекти фармакологічного 
бізнесу 

13 Організаційно-правові аспекти фармакологічного бізнесу 

Разом годин: 90 
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

з дисципліни 

“ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я” 

Основною метою самостйної роботи з дисципліни “Організаційно-правові 

засади охорони здоров’я” є закріплення  теоретичних  знань студентами з 

питань: 

 міжнародних етико-правових принципів надання медичної допомоги; 

 формування законодавчої бази охорони здоров’я в Україні; 

 організаційно-правових засад забезпечення здорових та безпечних умов 

життя; 

 реалізації прав громадянина на вибір лікувального закладу та лікуючого 

лікаря; 

 надання інформації при різних патологічних станах та видах лікувально-

профілактичної допомоги; 

 організаційно-правових аспектів фармакологічного бізнесу. 

 

Методикою виконання самостійної роботи передбачено написання 

реферативних робіт, індивідуальне  розв’язання  розрахунково-аналітичних 

задач, вирішення конкретних ситуацій та  самоперевірка теоретичних знань. 

 

Змістовий модуль І. Етико-правові принципи охорони здоров’я 

 

Тема 1. Історичні аспекти розвитку біоетики та формування правових 

принципів охорони здоров’я 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття про державне, правове і нормативне регулювання медичної 

діяльності. 

2. Етичні та правові фактори, що обумовлюють розвиток медичної та 

фармацевтичної діяльності. 
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3. Історичні аспекти розвитку біоетики та правових принципів надання 

медичної допомоги.  

4. Етичні норми надання медичної допомоги в Україні.  

5. Кодекси професійної етики провінційних відділень лікарських 

товариств. “Лікарська етика” Уманського товариства лікарів. 

Література [3–5] 

 

Тема 2. Міжнародні етико-правові принципи надання медичної 

допомоги 

Питання для самоконтролю 

1. Історичні передумови виникнення Всесвітньої медичної асоціації 

(1947). Основні принципи Женевської декларації (1948). 

2. Основні положення Міжнародного кодексу медичної етики (1949).  

3. Хельсінсько-Токійська декларація про медичні дослідження, поєднані 

з професійним обслуговуванням хворих (клінічні випробування).  

4. Охорона прав людини при проведенні медичних експериментальних 

досліджень. 

Література [3; 4; 15] 

 

Тема 3. Формування законодавчої бази охорони здоров’я в Україні 

Питання для самоконтролю 

1. Основні положення Конституції України щодо прав громадян на 

охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. 

2. Організаційно-правові та етичні принципи організації охорони 

здоров’я в Законі України “Основи законодавства України про охорону 

здоров’я”. 

3. Основні принципи охорони здоров’я в Україні. 

4. Основи організації охорони здоров’я. 

5. Основи лікувально-профілактичної допомоги. 

Література [1; 3; 4] 
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Тема 4. Організаційно-правові засади забезпечення здорових та 

безпечних умов життя 

Питання для самоконтролю 

1. Правові засади підтримання необхідного для здоров’я життєвого рівня 

населення.  

2. Права та обов’язки громадян України у галузі охорони здоров’я. 

3. Екологічне інформаційне забезпечення в Україні.  

4. Організаційно-правові принципи попередження й лікування 

інфекційних захворювань.  

5. Нормативно-правова база України щодо порядку здійснення 

госпіталізації й лікування хворих на соціально-небезпечні захворювання. 

Література [1; 3; 4] 

 

Змістовий модуль ІІ. Організаційно-правові та етичні засади надання 

медичної допомоги 

 

Тема 5. Реалізація права громадянина на вибір лікувального закладу  та 

лікуючого лікаря 

Питання для самоконтролю 

1. Законодавче обґрунтування права пацієнта на вибір лікувального 

закладу, лікаря, методу лікування. 

2.  Об’єктивні медичні компоненти та суб’єктивна перевага пацієнта у 

виборі методу лікування.  

3. Право лікаря на відмову від подальшого лікування пацієнта. 

Література [1; 3; 4; 6] 

 
Тема 6. Доктрина інформованої згоди 

Питання для самоконтролю 

1. Історичні та міжнародні аспекти впровадження правової доктрини 

інформованої згоди.  

2. Загальні принципи доктрини інформованої згоди.  
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3. Категорії компетентності пацієнтів.  

4. Інформація, що має надаватись пацієнтові, або його представникам 

про стан здоров’я. 

Література [1; 3; 4; 6] 

 

Тема 7. Надання інформації при різних патологічних станах та видах 

лікувально-профілактичної допомоги 

Питання для самоконтролю 

1. Надання інформації невиліковно хворим та їх законним 

представникам.  

2. Медичні втручання з метою попередження й лікування інфекційних 

захворювань. 

3.  Загальні засади медичних втручань при проведенні наукових 

досліджень у галузі біології та медицини.  

4. Надання інформації при соціально-небезпечних захворюваннях. 

Література [1; 3; 6] 

 

Тема 8. Етико-правові аспекти забезпечення конфіденційності 

медичної інформації. Лікарська таємниця 

Питання для самоконтролю 

1. Етико-правові аспекти змісту лікарської таємниці. 

2. Конфіденційність інформації про факт звертання за медичною 

допомогою.  

3. Міжнародна практика встановлення меж конфіденційності медичної 

інформації. 

4.  Прецеденти розголошення відомостей, які є лікарською таємницею. 

Література [1; 3; 4; 6; 10; 13; 14] 
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Тема 9. Етико-правові аспекти медичної допомоги в термінальному 

стані. Евтаназія 

Питання для самоконтролю 

1. Історичні аспекти етико-філософського трактування смерті.  

2. Етичні та медичні причини, що обумовлюють перегляд поняття про 

смерть. Міжнародна практика визначення моменту смерті. 

3. Етико-правові аспекти біологічної та клінічної смерті.  

4. Біоетичні передумови дискусій навколо евтаназії: аргументи “за” і 

“проти”.  

5. Міжнародна практика надання медичної допомоги невиліковно 

хворим.  

Література [1; 3; 4; 6] 

 

Тема 10. Етико-правові аспекти аборту та репродуктивних 

технологій 

Питання для самоконтролю 

1. Етико-правові аспекти аборту в різних країнах світу.  

2. Міжнародна практика державного регулювання народжуваності.  

3. Медичні інновації у галузі репродуктивних технологій.  

4. Етичні та правові аспекти штучного запліднення, імплантації 

ембріона, застосування стерилізації, зміни статевої залежності.  

Література [1; 3–9; 11; 16] 

 

Тема 11.  Етико-правові засади дефектів надання медичної допомоги. 

Ятрогенії 

Питання для самоконтролю 

1. Критерії дефектів надання медичної допомоги.  

2. Причини дефектів надання медичної допомоги.  

3. Ятрогенії. Медико-біологічні, медико-соціальні та правові риси 

ятрогенних захворювань.  
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4. Правова відповідальність при дефектах надання медичної допомоги. 

Правові засади ятрогенних захворювань.  

5. Зарубіжний досвід правового контролю за наданням медичних послуг. 

Література [1; 3; 5; 6; 12] 

 

Тема 12. Сучасні організаційно-правові та етичні проблеми в галузі 

охорони здоров’я 

Питання для самоконтролю 

1. Етичні аспекти використання реклами в медичному бізнесі.  

2. Міжнародна практика страхування відповідальності за збитки при 

наданні медичної допомоги.  

3. Етичні та правові питання СНІДу.  

4. Етичні та правові аспекти генної інженерії. Етико-правові проблеми 

клонування. 

Література [3; 6; 11] 

 

Змістовий модуль ІІІ. Організаційно-правові аспекти фармакологічного 

бізнесу 

 

Тема 13. Організаційно-правові аспекти фармакологічного бізнесу 

1. Виробництво лікарських засобів: умови виробництва лікарських засобів; 

загальні вимоги до виробництва лікарських засобів. 

2. Державний контроль якості лікарських засобів: повноваження посадових 

осіб органів державного контролю.  

3. Правові аспекти реалізації лікарських засобів.  

4. Етичні аспекти використання реклами у фармакологічному бізнесі.  

5. Етичні аспекти фармакологічного бізнесу. 

Література [2] 
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Семінарське заняття 1 

А. Реферат.  Історичні аспекти розвитку біоетики в Україні. 

Б. Ситуаційна задача. Ви керівник установи з ремонту медичної техніки. 

В січні місяці Ви отримали два рекомендаційних листи: 

1. Від головного лікаря комунальної міської лікарні Петренка Ґ.С. з 

пропозицією укласти угоду з лікарнею щодо проходження співробітниками 

платних медичних оглядів. 

2. З санепідемстанції - про необхідність організації щеплень для 

співробітників організації проти дифтерії у зв’язку з ускладненням епідемічної 

ситуації. 

Ваші дії. Дайте відповіді на обидва письма. Обґрунтуйте свої дії.  

 

Семінарське заняття 2 

А. Реферат. Організаційно-правові засади сприяння здоровому способу 

життя населення. 

Б. Ситуаційна задача. Ви працюєте адміністратором стоматологічної 

лікарні. О 14.00 три пацієнти наполягають на прийомі до одного стоматолога. 

Перший пацієнт тому, що він був записаний на цей час два дні тому; другий – 

учасник бойових дій; третій – через  гострий біль. 

Обґрунтуйте Ваші дії. 

 

Семінарське заняття 3 

А. Реферат. Міжнародні засади впровадження доктрини інформованої 

згоди. 

Б. Ситуаційна задача.  В одну палату госпіталізовано 5 пацієнтів у віці 

72-79 років. У всіх пацієнтів відмічено виражену енцефалопатію. Кожний 

скаржиться на шум у голові, запаморочення, поганий сон та пам’ять. 

Періодично, кілька разів на день від них надходять усні скарги щодо поганого 
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обслуговування медичного персоналу. З приводу та без нього викликають до 

палати лікаря. 

До вас підійшла медична сестра і сказала, що зараз пацієнти зібрались в 

палаті та пишуть скаргу до місцевої газети. 

Обґрунтуйте Ваші дії. 

 

Семінарське заняття 4 

А. Реферат. Лікарська таємниця. 

Б. Ситуаційна задача. Внаслідок автомобільної аварії постраждав 

громадянин України З., 32 років. Лікар швидкої медичної допомоги вважає, що 

отримані ним травми не сумісні з життям.  Чи можливо взяти органи для 

трансплантації? Обґрунтуйте порядок Ваших дій. 

 

Семінарське заняття 5 

А. Реферат. Евтаназія. 

Б. Ситуаційна задача. Вас призначено заступником головного лікаря з 

адміністративно-господарської роботи. Сьогодні ви приступаєте до виконання 

своїх службових обов’язків. Ви не маєте досвіду роботу в цьому колективі і 

розумієте, що від того як ви зарекомендуєте себе в перші дні, таким буде ваш 

авторитет у колективі та ефективність роботи в ньому. 

Керівники підрозділів, що знаходяться у вашому безпосередньому 

підпорядкуванні (зав. складом, зав. гаража та зав. їдальнею) запропонували 

зібратись ввечері у вузькому колі, щоб відзначити ваш вступ на посаду. 

Дайте програму Ваших дій. 

 

Семінарське заняття 6 

А. Реферат. Етико-правові аспекти медичних інновацій у галузі 

репродуктивних технологій. 

Б. Ситуаційна задача. Донька хворого Д. звернулася в онкологічний 

диспансер із проханням пояснити діагноз та методи лікування батька. 

Обґрунтуйте Ваші дії. 
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Семінарське заняття 7 

А. Реферат. Етичні та правові аспекти СНІДу. 

Б. Ситуаційна задача. Особа, хвора на дифтерію, відмовляється від 

госпіталізації і лікування. У зв’язку з цим виникла загроза  не тільки для її 

життя, але й для здоров’я оточуючих. 

Яку інформацію Ви повинні надати: а) хворому; б) членам родини й 

оточуючим? 

Розробіть програму Ваших дій для забезпечення епідемічного 

благополуччя. 

 

Семінарське заняття 8 

А. Реферат. Етичні та правові аспекти діяльності екстрасенсів. 

Б. Ситуаційна задача. Що більше вплине на імідж медичного закладу:  

 смерть безнадійно хворого пацієнта в лікарні з випискою солідного 

рахунку за його лікування; 

 рекомендація продовжити лікування безнадійно хворого в домашніх 

умовах. 

Обґрунтуйте можливі варіанти дій. 

 

Семінарське заняття 9 

А. Реферат. Етичні та правові аспекти застосування реклами у 

фармакологічному бізнесі. 

Б. Ситуаційна задача. Внаслідок автомобільної аварії постраждав 

громадянин Т., 56 років, який був госпіталізований в реанімаційне відділення 

лікарні швидкої медичної допомоги. Пацієнт знаходиться в комі. Лікар 

реанімаційного відділення наполягає на хірургічному втручанні, внаслідок 

якого необхідна ампутація правої руки. Дружина пацієнта в розпачі й згоди на 

оперативне втручання не дає. 

Обґрунтуйте можливі варіанти дій. 
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Семінарське заняття 10 

А. Реферат. Ліцензування та акредитація аптечної установи. 

Б. Ситуаційна вправа: В результаті впровадження автоматичних 

гематологічних, біохімічних та імуноферментних аналізаторів, продуктивність 

праці й культура обслуговування в діагностичній лабораторії значно зросли, 

проте більше половини лаборантів і два лікаря-лаборанти стали “зайвими”. 

Обґрунтуйте можливі варіанти дій. 

 

Завдання для самостійної роботи студентів 

Самостійна робота студента призвана активізувати систематичну роботу 

студента, індивідуалізувати навчання, підвищити якість засвоєння навчальної 

дисципліни. 

Самостійна робота з навчальної дисципліни “Організаційно-правові засади 

охорони здоров’я” включає: 

 підготовку до семінарських занять; 

 підготовку до поточного контролю знань студентів з окремих тем 

навчальної дисципліни; 

 виконання завдань з самостійної роботи; 

 підготовку до модульного контролю; 

 підготовку до рубіжного контролю; 

 підготовки до підсумкового контролю знань. 

 

Тема 2. Міжнародні етико-правові принципи надання медичної 

допомоги 

Завдання до самостійного вивчення та рекомендації до їх виконання 

Тенденції розвитку охорони здоров’я в зарубіжних країнах необхідно 

враховувати в умовах реформ охорони здоров’я, що проводяться в Україні. 

“Ключ” до реформ у системі охорони здоров’я – в розумному поєднанні 

ринкових відносин з державним регулюванням. 

При розкритті теми необхідно зупинитись на моделях охорони здоров’я у 

країнах з розвинутою системою організації охорони здоров’я. 
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За оптимальну систему організації охорони здоров’я прийнято вважати 

канадську, яка заснована на страхуванні здоров’я. Канадська модель вдало 

поєднує в собі елементи медицини, що орієнтована на прибуток, з доступністю 

для громадян країни медичних послуг достатньо великої якості. Це забезпечує 

високі показники здоров’я населення. Канадська модель організації охорони 

здоров’я базується на загальнонародній програмі страхування за принципом 

попереднього фінансування та надання права на повне медичне обслуговування 

кожному громадянину, незалежно від його матеріального становища, місця 

проживання, віку та виду діяльності. 

Гнучке поєднання централізованого та територіального фінансування 

охорони здоров’я Канади стимулює місцеві ініціативи і в той же час надає 

змогу федеральному уряду проводити загальнонаціональну політику охорони 

здоров’я. При написанні роботи слід наголосити, що в системі охорони 

здоров’я Канади зростає роль регулюючого чинника. В країні введено 

ліцензований порядок створення та відкриття нових стаціонарів. Ця тенденція 

діє також і по відношенню до великих інвестиційних проектів з модернізації 

лікарень; придбання особливо коштовного обладнання. 

Слід звернути увагу, що до реформування охорони здоров’я належить 

також і переорієнтація політики з охорони здоров’я. В останні роки у Канаді на 

перший план висунуто раціональне харчування, стабільність екосистеми, 

адекватні житлові умови, оздоровлення умов праці і т. д. Канадська модель 

базується на тезисі, що поліпшення здоров’я суспільства наперед пов’язане з 

підтримкою здоров’я та профілактикою захворювань, а не з покращанням 

надання медичної допомоги. 

У порівняльному аспекті слід висвітлити тенденції щодо реформ охорони 

здоров’я в кількох країнах. Аналізуючи різні моделі системи охорони здоров’я, 

необхідно звертати увагу на позитивні та негативні сторони, що характерні для 

різних країн. 

У певному відношенні цікава шведська модель охорони здоров’я, що 

побудована на принципі однакових можливостей для кожного члена 

суспільства, як у створенні здорового образу життя, так і в доступності 



16 

медичних послуг. Всебічна система страхування на випадок хвороби охоплює 

практично всі верстви населення Швеції. В останнє десятиріччя в системі 

охорони здоров’я Швеції стали помітними такі тенденції: 

- зниження загальної кількості койко-місць та тривалості перебування в 

стаціонарі; 

- зростання кількості районних лікарень та мережі будинків сестринського 

догляду; 

- зменшення кількості приватнопрактикуючих лікарів. 

До недоліків шведської моделі охорони здоров’я можна віднести: 

- тенденцію до зрівняння прибутків, що зменшує роль матеріального 

стимулювання; 

- превалююча роль державних структур в управлінні системою охорони 

здоров’я породжує бюрократизацію та сприяє зниженню ефективності 

медичної допомоги. 

Для порівняння слід подати аналіз системи охорони здоров’я в одній з 

країн з відсутністю страхової системи фінансування галузі. Прикладом такої 

системи може бути англійська система охорони здоров’я. Основна частина 

коштів формується в центральному бюджеті та розподіляється згори донизу 

за управлінською вертикаллю. Централізоване фінансування дає змогу 

утримувати зростання вартості лікування. Урядові реформи Великобританії 

використовують два основні механізми зростання ефективності фінансування 

державою системи охорони здоров’я: по-перше, зростання конкуренції серед 

лікарень та інших структур, що надають послуги; по-друге, нові організаційні 

підприємства, спрямовані на зростання місцевої автономії та незалежності 

управління в межах національної системи охорони здоров’я. 

В заключній главі необхідно викласти власні міркування з питань: 

“Яка система охорони здоров’я найбільш придатна до умов України?”, “Чи 

можливо, на Вашу думку, знайти баланс між державною та приватною 

медициною в рамках унітарної системи охорони здоров’я? Яким чином?”. 

Література [21; 23; 30; 32; 35; 43; 46; 48; 51; 67; 69; 70] 
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Тема 3. Формування законодавчої бази охорони здоров’я в Україні 

Завдання до самостійного вивчення та рекомендації до їх виконання 

При висвітленні даної теми в першому питанні необхідно описати радянську 

модель охорони здоров’я, що залишилась у спадок Україні. Централізоване 

управління системою охорони здоров’я характеризувалось волюнтаристським 

розподілом і неекономічним використанням наданих фінансових коштів, 

відсутністю механізмів саморегуляції, стимулів і мотивації до поліпшення 

обслуговування пацієнтів медичних установ. Основні акценти в системі 

охорони здоров’я робились на кількісні показники: зростання кількості 

медичних кадрів і кількості лікарень, будівництво в містах гігантських 

лікувальних центрів. 

В інших питаннях необхідно розкрити основні принципи реформування 

системи охорони здоров’я в Україні, що можуть позбавити державу 

монопольного права на службу охорони здоров’я, перетворивши її на 

громадську. Створюючи нову систему охорони здоров’я, не обов’язково 

руйнувати всі основи старої системи, зокрема державне бюджетне 

фінансування. Основною ланкою зміни парадигм у системі охорони здоров’я 

України є введення страхової медицини. З другого боку ще потребує 

відповідної законодавчої бази. З іншого – проблематичним бачиться миттєве 

введення в Україні медичного страхування: багато підприємств не працює; 

середній рівень заробітної платні низький; медичні заклади переважно 

знаходяться у власності держави і ними керують старі управлінські кадри, що у 

більшості не можуть приймати реформи в системі охорони здоров’я. 

Щоб забезпечити економічну ефективність державної бюджетної 

медицини, необхідно провести радикальну структурну перебудову галузі, 

законодавче закріпити альтернативні форми – приватну, громадську галузь 

медицини. 

В роботі необхідно представити бачення структурної перебудови системи 

охорони здоров’я провідними фахівцями та Ваше власне. 

Наприклад: 
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По-перше, структурна перебудова системи охорони здоров’я повинна 

полягати у відновленні першої ланки медичної допомоги – поліклінічної, 

шляхом запровадження сімейної медицини, розширенні кількості лікарів 

загальної практики. Амбулаторна, позалікарняна допомога повинна спиратися 

на мережу приватно практикуючих лікарів. 

По-друге, необхідно розширити надання медичної допомоги на базі 

районної (або міської) лікарні, розумно зберігаючи кількість вузьких 

спеціалістів. Це надасть можливість розвантаження великої області лікарні та 

клініки. 

По-третє, вивільнені кошти від скорочення обласних лікарень та клінік у 

результаті скорочення ліжкового фонду доцільно направляти на розширення 

пріоритетних напрямів: трансплантація органів і тканин; штучний гемодіаліз; 

пересадка кісткового мозку; лікування захворювань крові тощо. 

Програмні засади нової системи охорони здоров’я України повинні 

включати: 

- гармонійне поєднання державної, приватної, громадської галузей 

медицини; 

- загальнодоступність, захист малозабезпечених верств населення на 

медичні послуги та ліки; 

- децентралізація управління, економічну ефективність; 

- вільний вибір лікаря і лікувального закладу; 

- оплату праці мед. працівників, виходячи з об’єму та якості мед. послуг; 

- профілактичне спрямування; 

- участь громадськості в управлінні охороною здоров’я; 

- міжнародне співробітництво. 

Література [3–5; 31; 33; 34; 41; 53; 55] 
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Тема 12. Сучасні організаційно-правові на етичні проблеми в галузі 

охорони здоров’я 

Завдання до самостійного вивчення та рекомендації до їх виконання  

Фінансування охорони здоров’я здійснюється за рахунок Державного 

бюджету Республіки Крим, бюджетів місцевого та регіонального 

самоврядування, фондів медичного страхування, благодійних фондів та будь-

яких інших джерел, не заборонених законодавством. 

Кошти Державного бюджету України, бюджету Республіки Крим, 

бюджетів місцевого та регіонального самоврядування, асигновані на охорону 

здоров’я, використовуються для забезпечення населення гарантованого рівня 

медико-санітарної допомоги, фінансування державних і місцевих програм 

охорони здоров’я та фундаментальних наукових досліджень з цих питань. 

Обсяги бюджетного фінансування визначаються на підставі науково 

обґрунтованих нормативів з розрахунку на одного жителя. 

За рахунок Державного бюджету України, бюджету Республіки Крим, 

бюджетів місцевого та регіонального самоврядування фінансуються 

загальнодоступні для населення заклади охорони здоров’я. Кошти, не 

використані закладом охорони здоров’я, не вилучаються і відповідне 

зменшення фінансування на наступний період не проводиться. 

Відомчі та інші заклади охорони здоров’я, що обслуговують лише окремі 

категорії населення за професійною, відомчою або іншою, не пов’язаною із 

станом здоров’я ознакою фінансуються зазвичай за рахунок підприємств, 

установ і організацій, які вони обслуговують. Допускається фінансова 

підтримка таких закладів за рахунок державного або місцевого бюджетів, якщо 

працівники відповідного відомства, підприємства, установи або організації 

становлять значну частину населення даної місцевості. 

Усі заклади охорони здоров’я мають право використовувати для 

підвищення якісного рівня своєї роботи кошти, добровільно передані 

підприємствами, установами, організаціями і окремими громадянами, а також з 

дозволу власника або уповноваженого ним органу встановлювати плату за 

послуги в галузі охорони здоров’я. 
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Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. за 

№ 1138 “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в 

державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти” 

було затверджено порядок надання платних послуг у державних (комунальних) 

закладах, установах охорони здоров’я незалежно від підпорядкування та 

одержання добровільної компенсації від хворих. 

Згідно з цією постановою платні послуги в закладах охорони здоров’я 

можуть надаватись як у спеціально створених структурних підрозділах 

(відділеннях, кабінетах тощо), що надають відповідні послуги виключно за 

плату, так і працівниками структурних підрозділів, основне фінансування яких 

здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань. Згоду на надання платних 

послуг (в т. ч. створення відповідних структурних підрозділів) надає 

відповідний орган охорони здоров’я, якому підпорядкований заклад. 

Проте, вже у 1998 р. Конституційний суд України у складі суддів 

Конституційного суду України розглянув на пленарному засіданні справу за 

конституційним поданням 66 народних депутатів України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) постанови Кабінету Міністрів України 

“Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних 

закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти” від 17 вересня 

1996 р. № 1138 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 травня 1997 р. № 449. 

Для розгляду справи відповідно до статей 39, 40 Закону України “Про 

Конституційний Суд України” стало конституційне подання 66 народних 

депутатів про визнання постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 

1996 р. з наступними змінами неконституційною. 

Конституційний суд України вважає, що вихід з критичної ситуації, яка 

складалася з бюджетним фінансуванням охорони здоров’я, не в запровадженні 

практично необмеженого переліку платних медичних послуг, а у зміні 

відповідно до названих положень Конституції України концептуальних 

підходів до розв’язання проблем, пов’язаних із забезпеченням конституційного 

права на медичну допомогу відповідних загальнодержавних програм, в яких 
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був би чітко визначений гарантований державою (в тому числі державним 

фінансуванням) обсяг безплатної медичної допомоги всім громадянам у 

державних і комунальних закладах охорони здоров’я, запровадженні медичного 

страхування та ін. 

Література [17; 18; 26; 29; 40] 

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  

Контрольна робота з дисципліни “Організаційно-правові засади 

охорони здоров’я” виконується відповідно до навчальних планів зі 

спеціальності “Менеджмент та адміністрування” та спеціалізації “Медичний та 

фармацевтичний менеджмент”. 

Головною метою контрольної роботи є рубіжний контроль професійно-

орієнтованих знань з дисципліни “Організаційно-правові засади охорони 

здоров’я”, набутих під час самостійного опрацювання літератури та 

нормативно-правових актів та аналізу державного управління охорони 

здоров’я. Це має наблизити теоретичний курс до практичної діяльності, що є 

особливо важливим для працюючих студентів. 

З питань виконання та оформлення контрольної роботи передбачене 

індивідуальне консультування, яке можна отримати у викладача на кафедрі 

менеджменту та адміністрування відповідно до графіка консультацій та за 

телефоном 490-95-25. 

Виконання контрольної роботи сприятиме поглибленому вивченню 

основних тем курсу, формуванню практичних навичок з організації різних 

форм надання акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги. Номер 

варіанта контрольної роботи студент обирає за першою літерою свого прізвища 

(див. таблицю). 

Перша літера прізвища 
студента 

 

Номер варіанта 
контрольної роботи 

 
А, Б, В 1 
Г, Д, Е 2 
Є, Ж, З 3 
І, Ї, Й, К 4 
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Л, М, Н 5 
О, П, Р 6 
С, Т, У 7 
Ф, Х, Ц 8 
Ч, Ш, Щ 9 

Ю, Я 10 

Послідовність виконання контрольної роботи 

1. Індивідуальне завдання слід доповнити описово (словами) або схемами та 

цифрами. 

2. Скласти список використаної літератури. 

3. Посилання на облікові документи або звіти закладів охорони здоров’я 

потребують ксерокопій документів у додатках. 

4. Додатки. 

Контрольна робота має здаватися у строк, встановлений навчальним 

планом. Студенти, які не здали контрольну роботу, до заліку не допускаються. 

Контрольну роботу потрібно підписати і зазначити дату її виконання. При 

задовільному виконанні контрольну роботу буде зараховано. За наявності 

зауважень викладача студент доопрацьовує роботу з урахуванням зауважень і 

здає її до деканату. 

 
 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 

Варіант 1 

1. Організаційно-правові принципи попередження й лікування інфекційних 

захворювань. 

2. Законодавче обґрунтування права пацієнта на вибір лікувального 

закладу, лікаря, методу лікування.  

3. Категорії компетентності пацієнтів.  

 

Варіант 2 

1. Організаційно-правові принципи попередження й лікування інфекційних 

захворювань. 

2. Міжнародний досвід правового контролю за наданням медичних послуг. 
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3. Права та обов’язки громадян України в галузі охорони здоров’я.  

 

Варіант 3 

1. Принципи контролю за дотриманням умов ліцензійної діяльності. 

2. Надання інформації невиліковно хворим та їх законним представникам.  

3. Порядок отримання торгового патенту аптечним закладом. 

 

Варіант 4 

1. Права та обов’язки громадян України в галузі охорони здоров’я.  

2. Медичні втручання при хронічному алкоголізмі та наркоманії.  

3. Історичні аспекти етико-філософського трактування смерті. 

 

Варіант 5 

1. Організаційно-правові принципи  створення  установ охорони здоров’я 

різних організаційно-правових форм. 

2. Етико-правові аспекти змісту лікарської таємниці. 

3. Активна та пасивна евтаназія.  

 

Варіант 6 

1. Основні положення Конституції України щодо прав громадян на 

охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. 

2. Організаційні засади створення лікарських засобів. 

3. Правові засади медичного втручання в Україні.  

 

 

Варіант 7 

1. Основні принципи Гельсінсько-Токійської декларації щодо проведення 

медико-біологічних досліджень на людях.  

2. Доклінічне вивчення лікарських засобів та їх клінічне випробування. 

Захист прав пацієнта. 

3. Медичні втручання  при туберкульозі. 
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Варіант 8 

1. Основні положення Міжнародного кодексу медичної етики. 

2. Державний контроль якості лікарських засобів. 

3. Медичні втручання при  психічних захворюваннях. 

 

Варіант 9 

1. Розвиток медичної етики у Стародавній Греції. Принципи медичної 

етики у працях Гіппократа. 

2. Правові аспекти реалізації лікарських засобів. 

3. Медичні втручання при венеричних захворюваннях та СНІДі. 

 

Варіант 10 

1. Етичні норми надання лікарської допомоги в країнах Стародавнього 

Сходу.  

2. Етичні аспекти використання реклами у фармакологічному бізнесі. 

3. Правові засади медичного втручання в Україні.  

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Етичні норми надання лікарської допомоги в країнах Стародавнього 

Сходу.  

2. Розвиток медичної етики у Давній Греції. Принципи медичної етики у 

працях Гіппократа. 

3. Основні положення Міжнародного кодексу медичної етики . 

4. Основні принципи Гельсінсько-Токійської декларації щодо 

проведення медико-біологічних досліджень на людях.  

5. Основні положення Конституції України щодо прав громадян на 

охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. 
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6. Організаційно-правові та етичні принципи організації охорони 

здоров’я у Законі України “Основи законодавства України про охорону 

здоров’я”. 

7. Організаційно-правові принципи  створення  установ охорони здоров’я 

різних організаційно-правових форм. 

8. Акредитація лікувально-профілактичних закладів. 

9. Ліцензування лікувально-профілактичних закладів. 

10. Ліцензування аптечних закладів. 

11. Порядок отримання торгового патенту аптечним закладом. 

12. Принципи контролю за дотриманням умов ліцензійної діяльності. 

13. Права та обов’язки громадян України в галузі охорони здоров’я.  

14. Екологічне інформаційне забезпечення в Україні.  

15. Організаційно-правові принципи попередження й лікування 

інфекційних захворювань. 

16. Медичні втручання  при туберкульозі. 

17. Медичні втручання при  психічних захворюваннях. 

18. Медичні втручання при венеричних захворюваннях та СНІДі. 

19. Медичні втручання при хронічному алкоголізмі та наркоманії.  

20. Нормативно-правова база України щодо порядку здійснення 

госпіталізації й лікування хворих на соціально-небезпечні захворювання. 

21. Законодавче обґрунтування права пацієнта на вибір лікувального 

закладу, лікаря, методу лікування.  

22. Історичні та міжнародні аспекти впровадження правової доктрини 

інформованої згоди. 

23. Правові засади медичного втручання в Україні.  

24. Загальні принципи доктрини інформованої згоди.  

25. Категорії компетентності пацієнтів.  

26. Надання інформації невиліковно хворим та їх законним 

представникам.  

27. Медичні втручання з метою попередження й лікування інфекційних 

захворювань.  
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28. Загальні засади медичних втручань при проведенні наукових 

досліджень у галузі біології та медицини.  

29. Надання інформації при вилученні органів та тканин із метою 

трансплантації. 

30. Надання інформації при соціально-небезпечних захворюваннях. 

31. Етико-правові аспекти змісту лікарської таємниці. 

32. Категорії суб’єктів, що несуть відповідальність за збереження 

лікарської таємниці.  

33. Історичні аспекти етико-філософського трактування смерті. 

34. Етичні та медичні причини, що обумовлюють перегляд поняття про 

смерть. Біологічна та клінічна смерть. 

35. Надання медичної допомоги у критичному для життя стані. 

36. Організаційно-правові засади  взяття органів та тканин від осіб, що 

померли в закладах охорони здоров’я.  

37. Активна та пасивна евтаназія.  

38. Міжнародна практика надання медичної допомоги невиліковно 

хворим.  Поняття про хосписи.  

39. Принципи діяльності хосписів. Медичний та парамедичний персонал. 

40. Міжнародна практика державного регулювання народжуваності.  

41. Нормативно-правове забезпечення штучного переривання вагітності  в 

Україні. 

42. Етичні та правові аспекти штучного запліднення, імплантації 

ембріона, застосування стерилізації. 

43. Етико-правові засади  зміни статевої залежності.  

44. Критерії дефектів надання медичної допомоги. Поняття про 

несприятливі наслідки медичної допомоги. Класифікація дефектів медичної 

допомоги.  

45. Медико-біологічні, медико-соціальні та правові риси ятрогенних 

захворювань.  

46. Класифікації ятрогеній. 
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47. Ятрогенії, пов’язані з профілактичними заходами та з діагностикою 

захворювань. 

48. Ятрогенії, викликані лікуванням пацієнта. 

49. Правова відповідальність при дефектах надання медичної допомоги. 

50. Правові засади ятрогенних захворювань.  

51. Міжнародний досвід правового контролю за наданням медичних 

послуг. 

52. Етичні та правові питання СНІДу. 

53. Етичні та правові аспекти діяльності екстрасенсів. 

54. Організаційні засади створення лікарських засобів. 

55. Доклінічне вивчення лікарських засобів та їх клінічне випробування. 

Захист прав пацієнта. 

56. Державна реєстрація лікарських засобів. 

57. Виробництво лікарських засобів. 

58. Державний контроль якості лікарських засобів. 

59. Правові аспекти реалізації лікарських засобів. 

60. Етичні аспекти використання реклами у фармакологічному бізнесі. 
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