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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 – сформувати сучасне управлінське мислення та систему 

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

організаційно-правових основ роботи закладів охорони здоров’я. 

Основним завданням курсу є: 

• міжнародні принципи надання медичної допомоги; 

• правові основи регулювання організації охорони здоров’я; 

• права та обов’язки закладів охорони здоров’я і громадян при наданні 

медичної допомоги; 

• інформаційна згода; 

• організаційно-правові засади обов’язкового та примусового проведення 

профілактики та лікування захворювань; 

• організаційно-правові засади проведення медичного експерименту; 

• конфіденційність медичної інформації (лікарська таємниця); 

• етико-правові аспекти дефектів надання медичної допомоги та 

ятрогеній; 

• організаційно-правові засади репродуктивних технологій та аборту; 

• організаційно-правові та етичні засади трансплантації тканин та 

органів; 
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• організаційно-правові, етичні проблеми психіатричної допомоги та 

використання психотропних засобів; 

• організаційно-правові аспекти фармакологічного бізнесу. 

Структурно-логічна схема спеціалізації передбачає вивчення 

навчальної дисципліни “Організаційно-правові засади охорони здоров’я” 

після опанування студентами знань із курсу “Основи менеджменту”, “Основи 

менеджменту охорони здоров’я” та передує вивченню таких профілюючих 

навчальних дисциплін, 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 оцінюванні 

засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів його 

роботи на практичних заняттях і виставляється під час співбесіди або 

контрольної роботи з урахуванням результатів складання рубіжних атестацій 

чи виконання контрольної роботи в 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  

дисципліни 

«ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я» 

 

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

 

Тема 1. Історичні аспекти розвитку біоетики та формування 

правових принципів в охороні здоров’я 

Поняття про державне, правове і нормативне регулювання медичної 

діяльності. Етичні та правові фактори, що зумовлюють розвиток медичної та 

фармацевтичної діяльності. Історичні аспекти розвитку біоетики та правових 

принципів надання медичної допомоги. Етичні норми надання лікарської 

допомоги в Месопотамії. Етичні норми надання лікарської допомоги у 

Стародавній Індії. Моральні принципи лікаря в трактатах Аюрведа, вченні 

Сушрути. Етичні принципи при одержанні лікарями оплати за свою працю 

(закони Ману). Етичні правила лікарів Стародавнього Китаю. Праця Хуан ді 

Ней-дзіня “Про природу й життя”. Етичні принципи зцілення у стародавній 

Персії. Категорії лікарів: “цілителі святістю”; “цілителі знанням”; “цілителі 

ножем”. Розвиток медичної етики у Давній Греції. Принцип залежності 

якості медичної допомоги від грошової винагороди в догіппократівський 

період. Принципи медичної етики в працях Гіппократа: “Про лікаря”; “Про 

благопристойну поведінку”, “Про мистецтво”, “Афоризми”. Основні 

положення медичної етики викладені в "Клятві Гіппократа". Продовження 

гіппократівського гуманізму – у працях Ібн Сіни (Авіценни), етичні аспекти – 

у праці “Канони лікарської науки”. Етичні норми надання медичної допомоги 

в Україні. Кодекси професійної етики провінційних відділень лікарських 

товариств. “Лікарська етика” Уманського товариства лікарів. 

Література [3–5] 
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Тема 2.  Міжнародні етико-правові принципи надання медичної 

допомоги 

Історичні передумови виникнення Всесвітньої медичної асоціації 

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

Міжнародного кодексу медичної етики (1949). Основні принципи 

Міжнародного кодексу медичної етики: загальні обов’язки лікарів; обов’язки 

лікарів по відношенню до хворих; обов’язки лікарів по відношенню один до 

одного. Хельсінсько-Токійська декларація (1964, 1975). Основні принципи 

Хельсінсько-Токійської декларації щодо проведення медико-біологічних 

досліджень на людях. Хельсінсько-Токійська декларація про медичні 

дослідження, поєднані з професійним обслуговуванням хворих (клінічні 

випробування). Хельсінсько-Токійська декларація про нетерапевтичні 

медико-біологічні дослідження, що включають досліди на людях (неклінічні 

медико-біологічні випробування). Охорона прав людини при проведенні 

медичних експериментальних досліджень. 

Література [3; 4; 15] 
 

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

Основні положення Конституції України щодо прав громадян на 

охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Організаційно-

правові та етичні принципи організації охорони здоров’я в Законі України 

“Основи законодавства України про охорону здоров’я”. Основні принципи 

охорони здоров’я в Україні: визнання охорони здоров’я пріоритетним 

напрямом діяльності суспільства; гуманістична спрямованість; демократизм і 

загальнодоступність медичної допомоги; орієнтація на сучасні стандарти 

здоров’я і медичної допомоги; багатоукладність економіки охорони здоров’я; 

децентралізація державного управління. Загальні засади прав та обов’язків 

громадян у галузі охорони здоров’я. Основи організації охорони здоров’я: 

заклади охорони здоров’я; індивідуальна підприємницька діяльність у галузі 
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охорони здоров’я; фінансування охорони здоров’я; матеріально-технічне 

забезпечення охорони здоров’я; податкові та інші пільги у галузі охорони 

здоров’я. Забезпечення здорових і безпечних умов життя: сприяння 

здоровому способу життя населення. Основи лікувально-профілактичної 

допомоги: положення про лікуючого лікаря; вибір лікаря та лікувального 

закладу; обов’язок надання медичної інформації; про лікарську таємницю; 

загальні умови медичного втручання; згода на медичне втручання; медико-

біологічні експерименти на людях.  

Література [1; 3; 4] 

 

Тема 4. Організаційно-правові засади забезпечення здорових та 

безпечних умов життя 

Правові засади підтримання необхідного для здоров’я життєвого рівня 

населення. Організаційно-правові засади сприяння здоровому способу життя 

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

Екологічне інформаційне забезпечення в Україні. Надання інформації 

населенню про стан навколишнього природного середовища. Надання 

інформації населенню про епідемічну ситуацію. Організаційно-правові 

принципи попередження й лікування інфекційних захворювань. Медичні 

втручання при соціально-небезпечних захворюваннях (туберкульоз, психічні 

захворювання, венеричні захворювання, СНІД, лепра, хронічний алкоголізм, 

наркоманія). Нормативно-правова база України щодо порядку здійснення 

госпіталізації і лікування хворих на соціально-небезпечні захворювання. 

Література [1; 3; 4] 

 

Змістовий модуль ІІ. Організаційно-правові та етичні засади 

надання медичної допомоги 
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Тема 5.  Реалізація права громадянина на вибір лікувального закладу  

та лікуючого лікаря 

Законодавче обґрунтування права пацієнта на вибір лікувального 

закладу, лікаря, методу лікування. Об’єктивні медичні компоненти та 

суб’єктивна перевага пацієнта у виборі методу лікування. Право лікаря на 

відмову від подальшого лікування пацієнта. 

Література [1; 3; 4; 6] 

 

Тема 6. Доктрина інформованої згоди 

Історичні та міжнародні аспекти впровадження правової доктрини 

інформованої згоди. Правові засади медичного втручання в Україні. Загальні 

принципи доктрини інформованої згоди. Інформована згода у взаєминах 

“лікар – пацієнт”: інформація відносно методу лікування; інформація щодо 

альтернативних методів лікування; інформація про протікання захворювання 

у випадку відмови від лікування; компетентність пацієнта щодо аналізу 

отриманої інформації та прийняття рішення. Категорії компетентності 

пацієнтів. Міжнародна практика волевиявлення пацієнта, що має вигляд 

заповіту. Тактика медичного закладу при відмові пацієнта від послуг лікаря, 

лікувального закладу. Міжнародна практика прийняття рішень про вибір 

методу лікування за некомпетентних пацієнтів. Інформація, що має 

надаватись пацієнтові або його представникам про стан здоров’я: результати 

обстеження; діагноз; прогноз захворювання; методи лікування і пов’язаного з 

цим ризику. Право пацієнта на ознайомлення з історією хвороби. 

Література [1; 3; 4; 6] 

 

Тема 7. Надання інформації при різних патологічних станах та 

видах лікувально-профілактичної допомоги 

Надання інформації невиліковно хворим та їх законним представникам. 

Медичні втручання з метою попередження й лікування інфекційних 

захворювань. Загальні засади медичних втручань при проведенні наукових 
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досліджень у галузі біології та медицини. Надання інформації пацієнтам 

щодо клінічного випробування. Надання інформації при вилученні органів та 

тканин із метою трансплантації. Надання інформації при соціально-

небезпечних захворюваннях (туберкульоз, психічні захворювання, венеричні 

захворювання, СНІД, лепра, хронічний алкоголізм, наркоманія). 

Література [1; 3; 6] 

 

Тема 8. Етико-правові аспекти забезпечення конфіденційності 

медичної інформації. Лікарська таємниця 

Етико-правові аспекти змісту лікарської таємниці: діагноз 

захворювання; медичний огляд та його результати; інтимне та сімейне життя 

пацієнта. Конфіденційність інформації про факт звертання за медичною 

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

лікарської таємниці. Абсолютний характер лікарської таємниці. Необхідність 

збереження лікарської таємниці після смерті пацієнта. Міжнародна практика 

встановлення меж конфіденційності медичної інформації. Прецеденти 

розголошення відомостей, які є лікарською таємницею при: необхідності 

обстеження і лікування громадянина, нездатного через свій стан виразити 

свою волю; загрозі поширення інфекційних захворювань, масових отруєнь і 

вражень; запиті правоохоронних органів; наданні медичної допомоги особам 

до 15 років та недієздатним. 

Література [1; 3; 4; 6; 10; 13; 14] 

 

Тема 9. Етико-правові аспекти медичної допомоги в термінальному 

стані. Евтаназія 

Історичні аспекти етико-філософського трактування смерті. 

Філософське трактування смерті в праці Платона “Федон”. Метемпсихоз 

Піфагора у визначенні смислу життя та смерті. Філософське трактування 

смерті у працях Б. Спінози, І. Канта, В. Гегеля, М. Федорова, М. Гайдеггера, 

А. Камю. Етичні та медичні причини, що зумовлюють перегляд поняття про 
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смерть. Міжнародна практика визначення моменту смерті. Етико-правові 

аспекти біологічної та клінічної смерті. Надання медичної допомоги в 

критичному для життя стані. Умови для взяття органів і тканин від осіб, що 

померли в закладах охорони здоров’я. Міжнародна практика виявлення згоди 

на донорство органів або тканин після смерті. Активна та пасивна евтаназія. 

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

Практика проведення евтаназії в Нідерландах. Умови проведення евтаназії. 

Міжнародна практика надання медичної допомоги невиліковно 

хворим. Історія організації лікарень для смертельно хворих, невиліковно 

хворих, старих. Сучасний стан організації закладів для невиліковно хворих 

(хосписів). Основні завдання роботи хосписів: максимальне збереження 

фізичних сил пацієнтів; допомога у збереженні психічних та емоційних 

здатностей, соціальних взаємин. Методи надання медичної допомоги в 

хосписах. Принципи діяльності хосписів. Медичний та парамедичний 

персонал. 

Література [1; 3; 4; 6] 

 

Тема 10. Етико-правові аспекти аборту та репродуктивних 

технологій 

Етико-правові аспекти аборту в різних країнах світу. Аргументи “за” та 

“проти” аборту. Міжнародна практика державного регулювання 

народжуваності. Законодавство України про штучне переривання вагітності. 

Кримінальна відповідальність при примушуванні жінки до штучного 

переривання вагітності. Терміни проведення аборту за бажанням жінки, за 

медичними та соціальними показаннями. Правове забезпечення штучного 

переривання вагітності. Медичні інновації у галузі репродуктивних 

технологій. Етичні та правові аспекти штучного запліднення, імплантації 

ембріона, застосування стерилізації, зміни статевої залежності. Медичні, 

психологічні, особисті, сімейні та правові проблеми, пов’язані з операцією 
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штучного запліднення. Інтереси батьків та дітей при штучному заплідненні. 

Нормативно-правова база зміни статевої належності. 

Література [1; 3– 9; 11; 16] 

 

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

Ятрогенії 

Критерії дефектів надання медичної допомоги. Поняття про несприятливі 

наслідки медичної допомоги. Класифікація дефектів медичної допомоги. 

Дефекти організації медичної допомоги. Дефекти профілактики. Дефекти 

діагностики та лікування. Причини дефектів надання медичної допомоги. 

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

захворювань. Класифікації ятрогеній. Ятрогенії, пов’язані з профілактичними 

заходами. Ятрогенії, пов’язані з діагностикою захворювань. Ятрогенії, 

викликані лікуванням пацієнта: при використанні лікарських засобів; при 

хірургічному втручанні; реанімаційні ятрогенії; ятрогенії, пов’язані з 

променевою терапією. Правова відповідальність при дефектах надання 

медичної допомоги. Правові засади ятрогенних захворювань. 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 

Етичні аспекти використання реклами в медичному бізнесі. Формування 

популярності медичної установи. Міжнародна практика страхування 

відповідальності за збитки при наданні медичної допомоги. Стимулювання 

попиту на надання профілактичної та оздоровчої медичної допомоги. Етичні 

та правові питання СНІДу. Етичні та правові аспекти діяльності екстрасенсів. 

Етичні та правові аспекти генної інженерії. Етико-правові проблеми 

клонування. 

Література [3; 6; 11] 
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Змістовий модуль ІІІ. Організаційно-правові аспекти фармакологічного 

бізнесу 
 

Тема 13. Організаційно-правові аспекти фармакологічного бізнесу 

Створення лікарських засобів: суб’єкти створення лікарських засобів; 

доклінічне вивчення лікарських засобів; клінічні випробування лікарських 

засобів; захист прав пацієнта; державна реєстрація лікарських засобів. 

Виробництво лікарських засобів: умови виробництва лікарських засобів; 

загальні вимоги до виробництва лікарських засобів. Державний контроль 

якості лікарських засобів: повноваження посадових осіб органів державного 

контролю. Ввезення в Україну та вивезення з України лікарських засобів. 

Правові аспекти реалізації лікарських засобів: порядок реалізації лікарських 

засобів; загальні вимоги до реалізації лікарських засобів; реалізація 

лікарських засобів громадянам. Етичні аспекти використання реклами у 

фармакологічному бізнесі. Етичні аспекти фармакологічного бізнесу. 

Література [2] 
 
 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Контрольну роботу з дисципліни “Організаційно-правові засади 

охорони здоров’я” виконують відповідно до навчальних планів зі 

спеціальності “Менеджмент та адміністрування” та спеціалізації “Медичний 

та фармацевтичний менеджмент”. 

Головна мета контрольної роботи – 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 

особливо важливо для працюючих студентів. 
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З питань виконання та оформлення контрольної роботи передбачено 

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. табл.). 

 

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 
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. Навести список використаної літератури. 

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

потребують ксерокопій документів у додатках. 

4. Додатки. 

Контрольну роботу слід здати у строк, який встановлено навчальним 

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

допускаються. Вона має бути підписана, а також обов’язково зазначити дату 
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її виконання. При задовільному виконанні контрольної роботи її 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. 

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. 
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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 Хельсінсько-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. 

 

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 Давній Греції. Принципи медичної етики у 

працях Гіппократа. 

2. Правові аспекти реалізації лікарських засобів 

3. Медичні втручання при венеричних захворюваннях та СНІДі. 
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Варіант 10 

1. Етичні норми надання лікарської допомоги у 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 у країнах Стародавнього 

Сходу.  

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

працях Гіппократа. 

3. Основні положення Міжнародного кодексу медичної етики . 

4. Основні принципи Хельсінсько-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. 

6. Організаційно-правові та етичні принципи організації охорони 

здоров’я в  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.  
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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 і 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.  

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

смерть. Біологічна та клінічна смерть. 

35. Надання медичної допомоги в критичному для життя стані. 

36. Організаційно-правові засади  взяття органів і 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. 

47. Ятрогенії, пов’язані з профілактичними заходами та 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. 
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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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