
Повна назва: « Правові засади  діяльності закладів охорони здоров’я» 

Статус: Вибіркова 

Мета: є фахова підготовка магістрів, формування і розвитку їхньої 

компетенції у галузі медичного права, спрямована на отримання необхідного 

обсягу теоретичних медико-правових знань, набуття практичних навиків у 

сфері діяльності закладів охорони здоров’я, оволодіння достатнім рівнем 

правової культури та правової свідомості для збереження балансу взаємин 

між суб’єктами медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері 

охорони здоров’я. 

Завдання: 

 отримання здобувачами освіти знань, зокрема, щодо історії 

становлення юридичної регламентації медичної діяльності в Україні; 

 конституційного регулювання прав людини у сфері охорони здоров’я в 

Україні;  

 загального і спеціального законодавства у сфері охорони здоров’я;  

 видів юридичної відповідальності за професійні правопорушення в 

окресленій царині; прав й обов’язків суб’єктів медичних 

правовідносин (пацієнтів, медичних працівників, законних 

представників пацієнта тощо);  

 дефектів надання медичної допомоги;  

 механізмів контролю якості медичної допомоги;  

 правового регулювання медичної допомоги в Україні;  

 юридичних аспектів профілактики і лікування інфекційних хвороб; 

законодавчого забезпечення донорства (крові, тканин, репродуктивних 

клітин);  

 регулювання експертної діяльності за законодавством України 
  

   Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі та 

проблеми під час професійної 

діяльності  у галузі підприємництва, 

торгівлі і біржової діяльності або у 

процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та здійснення 

інновацій в підприємницькій, 

торгівельній і біржовій діяльності, та 

характеризуються невизначеністю умов 

та вимог  



Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1 

 

Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність) 

ЗК 2 

 

Здатність спілкуватися професійною 

іноземною мовою  

ЗК 3 

 

Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми 

ЗК 4 

 

Здатність до адаптації та дій в новій 

ситуації, бути критичним та 

самокритичним 

ЗК 5 

 

Здатність до ефективної зовнішньої та 

внутрішньої комунікації 

ЗК 6 

 

Здатність до ініціювання та реалізації 

інноваційних проектів в 

підприємницькій, торгівельній та 

біржовій діяльності 

ЗК 7 

 

Здатність до реалізації щодо 

запобігання виникнення надзвичайних 

(аварійних) ситуацій в 

підприємницькій, торгівельній та 

біржовій діяльності та забезпечення їх 

сталого функціонування, а також 

прогнозувати та оцінювати соціально-

економічні наслідки надзвичайних 

(аварійних) ситуацій на об'єктах  

Спеціальні (фахові предметні) компетентності (СК) 

СК 1 

 

Здатність розробляти та реалізовувати 

стратегію розвитку підприємницьких, 

торговельних та біржових структур 

СК 2 Здатність проводити дослідження з 

використанням теоретичних та 



 прикладних досягнень у сфері 

підприємництва, торгівлі і біржової 

діяльності 

СК 3 

 

Здатність проводити оцінювання 

продукції, товарів і послуг в 

підприємницькій, торгівельній  і 

біржової діяльності 

СК 4 Здатність до ефективного управління 

діяльністью суб'єктів господарювання у 

сфері підприємництва, торгівлі і 

біржової діяльності 

СК 5 

 

Здатність до вирішення проблемних 

питань і нестандартних ситуацій у 

професійній діяльності за умов 

невизначеності та ризиків 

СК 6 

 

Здатність до ініціювання та реалізації 

інноваційних проектів в 

підприємницькій, торгівельній  і 

біржової діяльності 

Програмні результати навчання 

РН 1 

 

Уміння продукувати нові ідеї щодо 

розвитку закладів охорони здоров'я і 

впроваджувати їх 

РН 2 

 

Використовувати іноземну мову для 

забезбечення результативності наукової 

та професійної діяльності у закладах 

охорони здоров'я 

РН 3 

 

Визначати, аналізувати проблеми у 

закладах охорони здоров'я та 

розробляти заходи щодо їх вирішення  

РН 4 

 

Знати основні концепції цивільного 

захисту, охорони праці, сталого 

розвитку і методології наукового 



пізнання 

РН 5 Застосовувати бізнес-комунікації для 

підтримки взаємодії закладів охорони 

здоров'я з їх внутрішнім та зовнішнім 

середовищем 

РН 6 Визначати та впроваджувати 

стратегічні плани розвитку закладів 

охорони здоров'я 

РН 7 Вміти здійснювати теоретичні і 

прикладні дослідження розвитку 

закладів охорони здоров'я з 

використанням сучасних методів і 

технологій 

РН 8 Оцінювати за різними параметрами 

послуги, а також процеси, що 

відбуваються в закладах охорони 

здоров'я, та робити відповідні висновки 

для прийняття управлінських рішень 

РН 9 Вміти управляти суб'єктами 

господарювання у сфері охорони 

здоров'я з  метою забезпечення їх 

ефективності 

РН 10 Демонструвати вміння вирішувати 

проблемні ситуації, що виникають в 

діяльності закладів охорони здоров'я за 

умов невизначенності і ризиків 

РН 11 Впроваджувати інноваційні проекти з 

метою створення умов для ефективного 

функціонування та розвитку діяльності 

закладів охорони здоров'я 

 

 

 



511 Мз 

   Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі та 

проблеми під час професійної 

діяльності або навчання  у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування, що передбачає проведення 

досліджень та/ або здійснення інновацій 

та характеризуються невизначеністю 

умов та вимог до професійної, 

навчальної або дослідницької діяльності 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1 

 

Здатність проводити дослідження та 

генерувати нові ідеї (креативність) 

ЗК 2 

 

Здатність спілкуватися професійною 

іноземною мовою  

ЗК 3 

 

Здатність працювати автономно та 

проявляти лідерські навички 

ЗК 4 

 

Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів) 

ЗК 5 

 

Здатність вести переговори та 

розв'язувати конфлікти 

ЗК 6 

 

Здатність до мотивації та досягнення 

спільної мети 

ЗК 7 

 

Здатність приймати обгрунтовані 

рішення 

ЗК 8 Здатність працювати у міжнародному 

просторі 



ЗК 9  Здатність розробляти проекти та 

управляти ними 

ЗК 10 Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу інформації 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 1 

 

Здатність використувувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської справи 

та страхування у поєднанні з 

досліднидницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності 

ФК 2 

 

Здатність аналізувати фінансову і 

монетарну політику та обгрунтовувати 

напрями її  удосконалення 

ФК 3 

 

Здатність використовувати теоретичний 

та методологічний інструментарій  для 

діагностики і моделювання фінансовой 

діяльності суб'єктів господарювання 

ФК 4 Здатність застосовувати управлінські 

навичкі у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування,  

ФК 5 

 

Здатність оцінювати дієвість наукового, 

аналітичного і методологічного 

інструментарію для обгрунтування 

управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування, 

ФК 6 

 

Здатність демонструвати поглиблені 

знання у сфері фінансового, 

банківського та страхового 

менеджменту 

ФК 7 Здатність використовувати положення і 

методи дослідження інших наук для 

розв'язання професійних та наукових 



задач  сфері фінансів, банківської 

справи та страхування 

ФК 8 Здатність до пошуку, використання та 

інтерпретації інформації для вирішення 

професійних і наукових завдань у  сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування 

ФК 9 Здатність розробляти завдання дл 

проектування інформаційних систем у 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування 

ФК 10 Здатність формулювати наукові 

завдання та проводити наукові 

дослідження у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування 

Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН 1 

 

Здатність проводити дослідження та 

генерувати нові ідеї 

 ПРН 2 

 

Здатність розробляти проекти та 

управляти ними 

 ПРН 3 

 

Здатність аналізувати фінансову і 

монетарну політику та обгрунтовувати 

напрями їх удосконалення 

ПРН 4 

 

Здатність оцінювати дієвість наукового, 

аналітичного і методичного 

інструментарію для обгрунтування 

управлінських рішень усфері фінансів, 

банківської справи та страхування, 

ПРН 5 Здатність до пошуку, використання та 

інтерпретації інформації для вирішення 

професійних і наукових завдань у  сфері 

фінансів, банківської справи та 



страхування, 

ПРН 6 Проявляти вміння абстрактно мислити, 

аналізувати та синтезувати фінансово-

економічну інформацію в складних і 

непередбачуваних умовах 

ПРН 7 Здатність формулювати наукові 

завдання та проводити наукові 

дослідження у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування, 

ПРН 8 Демонструвати навичкі самостійного 

прийняття рішень, бути лідером, нести 

відповідальності за стратегічній 

розвиток команди 

ПРН 9 Проявляти вміння працювати в команді, 

мотивувати та упрвляти роботою інших 

для досягнення спільної мети 

ПРН 10 Обирати методи адаптації та напрями 

використання міжнародних стандартів 

та нормативів в професійній діяльності 

ПРН 11 Демонструвати управлінські навичкі у 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування 

ПРН 12 Застосовувати поглиблені зання в сфері 

фінансового, банківського та 

страхового менеджменту для прийняття 

рішень 

ПРН 13  Виявляти проблеми, визначати наукові 

завдання у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування і обирати методи 

для їх розв'язання 

ПРН 14  Здатність ефективно формувати 

комунікаційні стратегії при викладенні 

фінансових дисциплін 



ПРН 15  Формування розуміння та сприйняття 

етичних норм поведінки відносно інших 

людей 

 

516 Мз 

   Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі та 

проблеми у сфері управління або у 

процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та 

характеризуються невизначеністю умов 

та вимог  

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1 

 

Вміння виявляти та вирішувати 

проблеми, генерувати нові ідеї 

(креативність) 

ЗК 2 

 

Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні 

ЗК 3 

 

Здатність спілкуватися з 

представниками різних професійних 

груп та у міжнародному контексті 

ЗК 4 

 

Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів) 

ЗК 5 

 

Здатність організовувати та мотивувати 

людей рухатися до спільної мети, 

працювати в команді 

ЗК 6 

 

Навичкі використання інформаційно-

комунікаційних технологій для пошуку, 

оброблення, аналізу інформації з різних 

джерел та прийняття рішень 



ЗК 7 

 

Здатність демонструвати і 

використовувати на практиці 

теоретичні знання чинного 

законодавства регулюючого систему 

загального управління якістю (TQM) та 

її складових 

ЗК 8 Здатність працювати у міжнародному 

просторі 

ЗК 9  Здатність розробляти проекти та 

управляти ними 

ЗК 10 Здатність до ініціативності, 

відповідальності, навичок до 

превентивного і аварійного планування, 

управління заходами безпеки 

професійної діяльності 

ЗК 11 Уміння приймати рішення у складних 

та непередбачуваних ситуаціях, 

лідерські якості на посаді керівника 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 1 

 

Знання основних сучасних положень 

фундаментальних наук стосовно 

походження, розвитку та будови 

організації, здатність їх застосовувати 

для формування світоглядної позиції 

ФК 2 

 

Вміння обирати та використовувати 

концепції, методи та 

інструментаріїмнеджменту, у тому 

числі у відповідності до міжнародних 

стандартів 

ФК 3 

 

Встановлювати критерії, за якими 

організація визначає подальший 

напрямок розвитку, розробляти і 

реалізувати відповідні стратегії та 

плани 



ФК 4 Здатність до саморизвитку, навчання 

впродовж життя та ефективного 

самоменеджменту 

ФК 5 

 

Здатність до ефективного використання 

та розвитку людських ресурсів в 

організації 

ФК 6 

 

Здатність розробляти проекти та 

управляти ними, виявляти 

ініціативність та підприємливість 

ФК 7 Здатність аналізувати та структурувати 

проблеми організації, ухвалювати 

управлінські рішення та забезпечувати 

умови їх реалізації 

ФК 8 Здатність самостійно приймати 

управлінські рішення в різних умовах 

середовища та нести за них 

відповідальність 

ФК 9 Здатність проводити аналітичну 

діяльність і за її результатами визначати 

стратегію конкурентної переваги, 

обирати корпоративну стратегію з 

урахуванням прийнятного рівня ризику 

ФК 10 Здатність структурувати завдання 

відповідно до чисельності виконавців, 

визначати черговість робіт, 

розраховувати термін їх виконання, 

складати план заходів реалізації 

рішення 

Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН 1 

 

Застосовувати концепції, методи та 

інструменти менеджменту для 

результативного та ефективного 

управління організацією 



 ПРН 2 

 

Застосовувати навичкі обгрунтування 

та управління проектами, генерування 

підприємницької ідеї 

 ПРН 3 

 

Організовувати та здійснювати 

комунікації з представниками різних 

професійних групта в міжнародному 

контексті 

ПРН 4 

 

Практикувати використання сучасних 

інформаційно-комунікативних 

технологій в управлінні 

ПРН 5 Виявляти здатність до саморизвитку, 

навчання впродовж всього життя та 

ефективного самоменеджменту 

ПРН 6 Проявляти вміння абстрактно мислити, 

аналізувати та синтезувати фінансово-

економічну інформацію в складних і 

непередбачуваних умовах 

ПРН 7 Вміти аналізувати та структурувати 

проблеми організації, ухвалювати 

управлінські рішення та забезпечувати 

умови їх реалізації 

ПРН 8 Вміти управляти організацією, її 

змінами, здійснюючи їх інформаційне, 

методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення, у тому числі у 

відповідності до міжнародних 

стандартівта рекомендацій моделей 

досконалості 

ПРН 9 Демонструвати здатність до адаптації та 

дії в новій ситуації, пов'язаній з 

роботою за фахом, вміння генерувати 

нові ідеї в області наук про менеджмент 

ПРН 10 Астосовувати відповідний арсенал 

(інструментарій) щодо якісного 



вдосконалення основних бізнес-

процесів з використанням новітніх 

інформаційних технологій 

ПРН 11 Моделювати об'єкти та процеси у сфері 

менеджменту, застосовуючи 

математичні методи та інформаційні 

технології 

ПРН 12 Ідентифікувати та класифікувати відомі 

і виявляти нові обєкти в сфері 

менеджменту, описувати властивості, 

явища та процеси, притаманні їм 

ПРН 13  Здатність застосовувати в професійній 

діяльності знання міжнародних норм та 

законодавства України у сферах 

безпеки життєдіяльності, охорони праці 

і цивільного захисту 

 

 

 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

Заочна форма: 

516 Мз, 515 Мз, 511 Мз 

 

№

 

з/

п 

Назви розділів та тем 

Всьо

го 

годи

н 

За формами занять, годин 

Аудиторні 

Самостійна 

робота 

студента 

лекці

йні 

семін

арськ

і 

1 
Документування в закладах охорони 

24 4 - 20 



здоров'я 

2 Юридична регламентація медичної 

діяльності в Україні 

20 - - 20 

3 
Правовий статус пацієнта 

14 2 2 10 

4 Лікарська таємниця та її законодавче 

визначення  

14 2 2 10 

5 Правовий статус медичних 

працівників 

22 - 2 20 

6 Відповідальність медичних 

працівників 

26 2 4 20 

7  Правове регулювання медичної 

експертизи 
20 - - 20 

8 Правове регулювання окремих видів 

медичної діяльності  
20 - - 20 

9 Правова кваліфікація дефектів 

надання медичної допомоги 
20 - - 20 

 Всього 180 10 10 160 

 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 180 годин / 6 кредитів ECTS. Види робіт: Контроль за рівнем 

засвоєння матеріалу та знань студентів проводиться у таких формах: усна 

відповідь на семінарських заняттях та контрольна індивідуальна робота. 

Протягом семестру здійснюється поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється надання усних відповідей на семінарських 

заняттях, перевірки виконаних завдань контрольної роботи. Підсумковий 

контроль з дисципліни «Правові засади  діяльності закладів охорони здоров’я» 

проводиться відповідно до навчального плану у вигляді іспиту в ХV триместрі 

в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального 

матеріалу. 

 

 



Критерії оцінювання 

№ Вид діяльності (завдання) 
Максимальна кількість 

балів 

1 Усна відповідь на семінарському занятті 25 (5*5) 

2 Контрольна індивідуальна робота 35 

4 Екзамен (XV триместр)  40 

 Всього 100 

 

Викладач: Валецька Оксана Валеріївна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри історії та теорії держави і права ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж 

педагогічної діяльності – 23 років. Кількість виданих наукових праць – 

більше 70, серед яких - монографія, сім навчально-методичних практикумів і 

підручник  з трудового права. У 2009 році захистила кандидатську 

дисертацію за спеціальністю 12.00.05 - трудове право та право соціального 

забезпечення. Тема дисертації: «Правове регулювання оплати праці». 

Трудовий арбітр Миколаївської області, член Української асоціації фахівців 

трудового права. Сфера наукових інтересів – трудове право, право 

соціального забезпечення, медичне та аграрне право. 

 


