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Концепція нової системи охорони здоров’я побудованої за європейськими
стандартами, передбачає чимало змін у галузі правового забезпечення процесу
надання медичних послуг, основою яких стає людиноцентристська спрямованість.
Вказана особливість, що є природнім, викликає гостру необхідність підготовки
фахівців-юристів відповідного профілю, які зможуть належно та ефективно реагувати
на нові виклики у сфері правового забезпечення охорони здоров’я, які постають
внаслідок трансформаційних процесів у сфері надання медичних послуг. Саме у
вказаній сфері буття соціуму, зокрема і українського, медичне право відкриває перед
студентами-юристами надзвичайно широкі можливості їхньої комплексної фахової
підготовки, спрямованої на формування та розвиток відповідних професійних
компетенцій у галузі медичного права, зорієнтованих на отримання необхідного
обсягу теоретичних медико-правових знань, набуття практичних навиків фахового
правового захисту й правозастосування, оволодіння достатнім рівнем правової
культури та правосвідомості для збереження балансу взаємин між суб’єктами
медичних правовідносин і дотримання людських прав у сфері охорони здоров’я.
Мета даної навчальної дисципліни полягає в тому, щоб:
а) дати магістрам знання та розуміння: міжнародно-правових стандартів в
галузі прав людини та охорони здоров’я; чинного законодавства України про охорону
здоров’я, у т. ч. біоетичного; тенденцій нормотворення й державної політики у сфері
охорони здоров’я; понятійно-категоріального апарату в галузі медичного права; прав
та обов’язків суб’єктів медичних правовідносин; механізмів та процедур захисту прав
людини у сфері охорони здоров’я (національних і міжнародних); видів і підстав
юридичної відповідальності у сфері охорони здоров’я; юридичної практики в галузі
медичного права, в т.ч. Європейського суду з прав людини; правових умов
провадження окремих видів медичної діяльності.
б) виробити у магістрів когнітивні вміння та практичні навички:
самостійного опрацювання законодавства України та міжнародних стандартів у
галузі охорони здоров’я; аналізу правової природи прав людини у сфері охорони
здоров’я; підготовки необхідних процесуальних документів; застосування юридичної
практики у сфері правозахисної і правозастосовної діяльності, в т.ч. правових позицій
Європейського суду з прав людини, Верховного Суду України; правильної
кваліфікації наслідків професійної діяльності медичних і фармацевтичних
працівників та надання їм належної юридичної оцінки.
Оволодіння вищезазначеним арсеналом знань і розумінь, когнітивних умінь і
практичних навичок належить до атрибутів будь-якого правника європейського
типу.

