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Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Право в 

публічному управлінні» для слухачів 281 спеціальності «Публічне 

адміністрування та управління» / Укл.: В.М. Лобас, Н.С. Половян – 

Краматорськ:ДНМУ,  2020. – 29 с.  

Структура методичних рекомендацій відповідає вимогам кредитно - 

модульної системи навчання. Включає зміст дисципліни за змістовими 

модулями та темами, методичні матеріали для самостійної та індивідуальної 

роботи студентів, критерії оцінювання знань студентів  

Рекомендується студентам та викладачам для організації навчального 

процесу та засвоєння знань теоретичного та практичного змісту з дисципліни 

«Право в публічному управлінні». 

 

Рецензенти: Вовк С.М. д.держ. упр., професор кафедри організації 

вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни; 

Марченко В.В. к.держ. упр., доцент кафедри організації вищої освіти, 

управління охороною здоров’я та гігієни. 

 

 

Методичні рекомендації затверджені на засіданні кафедри організації 

вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни менеджменту, 

протокол № 1 від 27.08.20 

 

 

Методичні рекомендації схвалені на засіданні Ради ФІПО, протокол №2 

від 8.10.20.  
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Вступ 

 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять, поглиблення та 

закріплення знань, одержаних на лекціях та семінарських заняттях, вироблення 

навичок самостійного пошуку додаткових знань у процесі підготовки до 

семінарських занять, модулів і є невід'ємною складовою процесу вивчення 

навчальної дисципліни. 

У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та 

навичками: 

✓ організації самостійної навчальної діяльності; 

✓ самостійної роботи в бібліотеці з каталогами; 

✓ роботи з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково-

популярною літературою; 

✓ конспектування літературних джерел; 

✓ роботи з довідковою літературою; 

✓ опрацьовування статистичної інформації. 

Слід зазначити, що успішне засвоєння матеріалу практичного завдання 

потребує ґрунтовної теоретичної підготовки. 

Важливим елементом самостійної роботи студентів є підготовка 

індивідуальних завдань. Індивідуальні заняття проводяться з метою підвищення 

рівня підготовки та розкриття творчих здібностей студентів. 

Зокрема, самостійна робота студентів заочної форм навчання складається із 

самостійного вивчення частини програмного матеріалу за визначеними темами 

(питаннями) й у встановлених обсягах годин. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами нявчання 

заочна 

Право в публічному управлінні 

Статус дисципліни нормативна 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 
українська 

Загальний обсяг: кредитів / годин 3 /90 

Курс 1 

Семестр 1 

Кількість змістовних модулів за 

розподілом 
2 

Обсяг кредитів 3 

Обсяг годин, в тому числі 90 

Аудиторні 30 

Модульний контроль - 

Семестровий контроль - 

Індивідуальна робота 20 

Самостійна робота 40 

Форма семестрового контролю іспит 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни є надання систематизованих, 

сучасних знань щодо правового регулювання публічного управління та 

адміністрування і правового статусу публічного службовця, а також 

формування здатностей здійснювати професійну діяльність і приймати 

обґрунтовані рішення, керуючись вимогами правових норм, самостійно 

готувати нормативно-правові акти та запобігати проявам корупції в діяльності 

органу публічної влади.. 

Предметом навчальної дисципліни є теоретичні, методологічні та 

практичні основи щодо правового регулювання публічного управління та 

адміністрування.  

Завданнями дисципліни:  

✓ формування здатностей аналізувати вимоги правових норм у сфері 

державного управління та місцевого самоврядування,  

✓ застосовувати їх до практичних ситуацій та генерувати нові ідеї у 

процесі нормотворення, відстоюючи доктрину верховенства права в діяльності 

органів публічної влади 

✓ опанування спеціалізованими концептуальними знаннями, що 

включають сучасні наукові здобутки у сфері законотворчого процесу і 
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нормотворчої діяльності органів публічної влади і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень щодо досконалості національного 

законодавства;  

✓ самостійно готувати проекти нормативно-правових актів та 

пропозиції щодо внесення змін до вже чинних, закріплюючи публічні інтереси в 

політико-управлінських та юридичних документах 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні ЗНАТИ: 

✓ системний підхід до змісту та вимог нормативно-правових актів, 

що регулюють сферу публічного управління та адміністрування; 

✓ методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів 

влади; 

✓ законодавство України про охорону здоров’я,  нормативно-

правових актів, що регулюють сферу публічного управління та 

адміністрування, нормативних документів, які регламентують професійну 

діяльність керівника закладу охорони здоров’я 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні ВМІТИ: 

✓ оцінювати умови та обставини під час прийняття управлінських 

рішень на підставі принципу верховенства права; 

✓ критично осмислювати проблеми правового забезпечення публічного 

управління та адміністрування та надавати пропозиції щодо його вдосконалення; 

✓ самостійно готувати нормативно-правові акти та пропозиції щодо 

внесення змін до чинних нормативно-правових документів; 

✓ запобігати корупційним ризикам та іншим проявам корупції у 

діяльності органу публічної влади; 

✓ визначати стратегію дії під час притягнення до відповідальності 

публічного службовця; 

✓ здійснювати наукові дослідження в сфері правового регулювання 

публічного управління та адміністрування. 

✓ творчо застосовувати фінансово-економічні і юридичні знання в 

управлінській діяльності керівника закладу охорони здоров’я на творчому 

рівні, виявляючи наполегливість у досягненні мети, відповідальність за 

розвиток колективу 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

3.1. Програмні компетентності:  

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми 

публічного управління та адміністрування у сфері 

охорони здоров’я, що передбачає проведення досліджень 

та здійснення інновацій і характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

• Здатність до подальшого навчання, яке значною 

мірою є автономним та самостійним; до безперервного 

професійного розвитку фахівця у галузі публічного 

управління та адміністрування  

Здатність адаптуватися до змінних умов управлінської 
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діяльності, генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до 

їх реалізації, розробляти та управляти проєктами, діяти 

соціально відповідально та свідомо у складних і 

непередбачуваних умовах 

Здатність працювати у команді, налагоджувати соціальну 

взаємодію, співробітництво у ситуаціях невизначеності, 

попереджати та розв’язувати конфлікти на засадах 

соціальної відповідальності, відповідно до правових і 

етичних норм  

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК) 

Здатність організовувати діяльність органів публічного 

управління та закладів охорони здоров’я різних форм 

власності на різних стадіях  розвитку та у кризових 

ситуаціях з урахуванням потреб забезпечення 

національної безпеки України 

Здатність працювати  в нормативно-правовому полі 

законодавства України, надавати експертну оцінку 

нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного 

управління та адміністрування, самостійно готувати 

професійні тексти (аналітичні довідки, пропозиції, 

доповіді, угоди) і здійснювати нормативно-правові 

процедури 

Здатність проводити оцінку можливостей закладу 

охорони здоров’я як системи, визначати критерії 

розвитку, розробляти маркетингову стратегію і тактику 

діяльності на ринку медичних послуг 

Здатність організувати інформаційно-аналітичне 

забезпечення управлінських процесів із використанням 

сучасних інформаційних ресурсів та технологій, 

розробляти заходи щодо впровадження електронного 

урядування (Е-медицини) у закладі охорони здоров’я  

Здатність до ефективного використання та розвитку 

ресурсів для продуктивної праці персоналу, 

безперервного професійного розвитку персоналу, 

забезпечення сприятливих умов їх праці  

 

3.2. Результатом навчання є:  

➢ Знання наукових концепцій і сучасних підходів до публічного 

управління та адміністрування, концепцій, теорій управління людськими 

ресурсами для розв’язання професійних задач і розробки обґрунтованих 

управлінських рішень.  

➢ Знання теоретичних та прикладних засад вироблення та аналізу 

публічної політики, фінансів, медичного права та технологій прийняття 

управлінських рішень, управління ресурсами у сфері охорони здоров’я.  

➢ Знання основних засад національної безпеки, законодавства 

України про охорону здоров’я, нормативно-правових актів, що регулюють 
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сферу публічного управління та адміністрування, нормативних документів з 

питань реформування галузі охорони здоров’я та цивільного захисту 

населення для розв’язання складних практичних задач.  

➢ Уміння аналізувати основні напрями реформування галузі 

охорони здоров’я в Україні, механізми діяльності функціональної підсистеми 

медичного захисту населення; визначати проблеми і оцінювати переваги у 

період динамічного розвитку, можливі загрози на різних рівнях управління у 

період надзвичайної ситуації.   

➢ Уміння розв’язувати складні задачі публічного управління та 

адміністрування у сфері охорони здоров’я у період надзвичайної ситуації 

(небезпечної події), ефективно діяти у координації і взаємозв’язку з МОЗУ, 

місцевими органами влади, центрами екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф, іншими уповноваженими органами 

➢ Уміння творчо застосовувати фінансово-економічні і юридичні 

знання, моделі управління та адміністрування, виявляючи наполегливість у 

досягненні мети, відповідальність за якість медичного обслуговування і 

розвиток персоналу закладу охорони здоров’я. 

➢ Уміння розробляти документи і бізнес-плани щодо розвитку 

публічного урядування та адміністрування закладами охорони здоров’я на 

основі принципів системного аналізу та комплексного підходу із 

застосуванням методів командної роботи.  

➢ Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), 

здійснювати етично виправдану професійну поведінку в різних ситуаціях 

управлінської діяльності (ситуаціях ризику, надзвичайного стану, конфлікту, 

морального вибору) . 

➢ Здатність здійснювати ефективну комунікацію з різними 

суб'єктами комунікативного простору на засадах соціальної відповідальності 

та управлінської деонтології. 

➢ Здатність організовувати діяльність закладу охорони здоров”я у 

надзвичайних ситуаціях (у режимі надзвичайного стану), розробляти та 

реалізовувати заходи щодо підтримання готовності усіх 

підпорядкованих  ланок до операціональних дій за призначенням. 

➢ Уміння оцінювати умови та обставини під час прийняття 

управлінських рішень на підставі принципу верховенства права; 

➢ Уміння критично осмислювати проблеми правового забезпечення 

публічного управління та адміністрування та надавати пропозиції щодо його 

вдосконалення; 

➢ Уміння самостійно готувати нормативно-правові акти та пропозиції 

щодо внесення змін до чинних нормативно-правових документів; 

➢ Уміння запобігати корупційним ризикам та іншим проявам корупції у 

діяльності органу публічної влади. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами 

робіт 

Аудиторні 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р

о
б

о
та

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р

ак
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ч
н

і 
Л

аб
о

р
ат

о
р
н

і 

Ін
д

и
в
ід

у
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ьн
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

Тема 1. Конституційно-правові 

засади побудови організаційної 

структури органів публічної влади в 

Україні 

14 4  2 - 4 8 

Тема 2. Правові акти публічного 

управління 
2 4 2 2 - 4 8 

Усього 34 8 2 4  8 16 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ 

Тема 3. Запобігання корупції в 

публічному управлінні 
14 2 2 2 - 4 8 

Тема 4. Правовий статус публічного 

службовця 
14 2  2 - 4 8 

Тема 5. Теоретико-правові засади 

юридичної відповідальності 

публічного службовця 

20 4  2  4 8 

Усього 48 8 2 6  12 24 

Іспит 4       

Усього 90 16 4 10 - 20 40 

 

5. Самостійна робота 

Самостійна робота студентів з дисципліни «Право в публічному 

управлінні» є однією з форм вивчення дисципліни. 

Самостійна робота по курсу передбачає: 

• вивчення теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; 

• підготовку до практичних занять; 

• систематизацію вивченого матеріалу перед модульним контролем; 

• систематичне відвідування усіх видів аудиторних занять; 

• написання рефератів. 

Самостійна робота студентів за досліджуваним курсом передбачає 

підготовку індивідуального завдання. Індивідуальне завдання являє собою 

письмовий звіт, що складається з теоретичного опису за обраною темою для 

самостійного вивчення. 
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Самостійну роботу рекомендується виконувати за наступною 

структурою: 

вступ (розкривається актуальність і ціль самостійної роботи); 

основна частина (розглядаються основні теоретичні та практичні 

положення, які розкривають сутність обраної теми самостійної роботи, 

державне регулювання в області інтелектуальної власності); 

висновок (формулюються висновки та пропозиції з питань теми). 

список використаних джерел (наводиться перелік джерел літератури, 

яку було використано при виконанні самостійної роботи). 

Обсяг самостійної роботи – 10-15 стандартних сторінок. Для 

рецензування самостійна робота подається на кафедру менеджменту у 

встановлений строк. 

Самостійні роботи, які подаються після встановленого строку, на 

рецензування не приймаються. Не приймаються також на рецензування й 

повертаються для усунення недоліків роботи з порушеннями вимог до 

оформлення. 

Виконані на належному рівні самостійні роботи після їх рецензування 

допускаються до захисту. 

Самостійна робота студентів з дисципліни «Право в публічному управлінні» 

є однією з форм вивчення дисципліни. 

 

Правовий менеджмент: визначення, значення. 

Правовий менеджмент в охороні здоров’я. 

 

Актуальність теми 

 

Правовий менеджмент є складовою і однією з найважливіших частин в 

роботі керівників медичних закладів. Від наявності підготовки з правових 

питань залежать якість та ефективність керівної діяльності, раціональна 

організація роботи керівника, встановлення належних відносин між 

керівником закладу та підпорядкованими працівниками, психологічний клімат 

в трудовому колективі. Саме тому володіння основами правового 

менеджменту є обов’язковим для кожного керівника медичного закладу. 

 

Цілі заняття 

 

Загальна мета: організувати свою трудову діяльність керівника, 

керуючись основами правового менеджменту. 

Для реалізації загальної мети необхідно вміти: 

- користуватися положеннями Конституції і Законів України про 

трудове право, права пацієнтів, Цивільного кодексу України, Господарського 

кодексу України; процесуальними кодексами України, Кодексом України про 

адміністративне судочинство, Указами і Розпорядженнями Президента 

України, Постановами та Розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 

іншими нормативно-правовими актами; 
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- організувати свою діяльність на попередження виникнення цивільно-

правових і трудових спорів, застосовувати правові заходи щодо їх вирішення 

у разі виникнення; 

- виконувати свої функціональні обов’язки та вимагати їх виконання від 

підпорядкованих працівників для профілактики можливих правопорушень в 

підпорядкованому закладі; 

- підтримувати на належному рівні трудову дисципліну в медичному 

закладі відповідно до нормативних вимог; 

- організувати надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я, 

дотримуючись  виконання прав пацієнтів. 

 

Рекомендована література та інші матеріали 

 

1. Конституція України. 

2. Кодекс Законів про охорону праці України. 

3. Цивільний кодекс України. 

4. Господарський кодекс України. 

5. Цивільно-процесуальний кодекс України. 

6. Господарсько-процесуальний кодекс України. 

7. Кодекс адміністративного судочинства України. 

8. Європейська соціальна хартія, 18.10.1961, Хартія, Рада Європи. 

9. Резолюція 37/194 Генеральної Асамблеї ООН «Принципи 

медичної етики».18.11982. 

10.  Дванадцять принципів надання медичної допомоги в любій 

національній системі охорони здоров’я. Прийняті 17-ою Всесвітньою 

Медичною Асамблеєю, Нью-Йорк, США, жовтень 1963, доповнені 35-ою 

Всесвітньою Медичною Асамблеєю, Венеція, Італія, жовтень 1983. 

11. Закон України від 12.02.2008 N 121-VI  «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я». 

12. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 01.11.1996 

№ 9 «Про застосування Конституції України при здійснення правосуддя». 

13.  Граф логічної структури теми. 

 

Теоретичні питання теми 

 

1. Правовий менеджмент, визначення і значення для керівників 

медичних закладів. 

2. Історія розвитку. 

3. Забезпечення правових норм у взаємовідносинах медичного 

персоналу і медичних працівників з пацієнтами. 

4. Правовий менеджмент в охороні здоров’я. 

5. Основні завдання правового менеджменту в охороні здоров’я. 

6. Забезпечення виконання нормативних вимог під час організації 

трудової діяльності керівника медичного закладу. 



 12 

7. Забезпечення виконання діючих стандартів (протоколів) медичної 

допомоги в закладах охорони здоров’я. 

8. Права пацієнта. 

9. Права медичних працівників. 

 

Перелік питань, що обговорюються в дискусії. 

 

1. Використання положень Конституції, Кодексів та Законів України в 

процесі трудової діяльності керівника. 

2. Забезпечення прав пацієнта в медичному закладі. 

3. Попередження виникнення конфлікту між пацієнтом і медичним 

закладом. 

4. Стандарти (протоколи) надання медичної допомоги. 

5. Забезпечення виконання стандартів надання медичної допомоги в 

медичному закладі. 

6. Організація особистого робочого часу та відпочинку працівників 

медичного закладу. 

7. Гарантії, пільги, компенсації для медичних працівників. 

 

Набір завдань для перевірки 

досягнення конкретних цілей навчання. 

 

1. Якими законодавчими актами визначені права пацієнта? 

а) Конституція України; 

б) Цивільний кодекс України; 

в) Закон України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я». 

 

2. До якого виду цивільних прав відноситься право фізичної особи на 

медичну допомогу? 

а) право інтелектуальної власності; 

б) особисті немайнові права фізичної особи; 

в) право власності. 

 

3. Якими законодавчими актами визначенні права та обов’язки 

медичних працівників? 

а) Кримінальний кодекс України; 

б) Кодекс адміністративного судочинства України; 

в) Закон України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я». 

 

4. Види дисциплінарних стягнень, що можуть застосовуватися до 

працівників медичних закладів? 

а) звільнення за ініціативою адміністрації; 

б) догана; 
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в) переведення на іншу посаду. 

 

5. Якими нормами забезпечено право пацієнта вільного вибору лікаря? 

а) Дванадцять принципів надання медичної допомоги в любій 

національній системі охорони здоров’я. Прийняті 17-ою Всесвітньою 

Медичною Асамблеєю, Нью-Йорк, США, жовтень 1963, доповнені 35-ою 

Всесвітньою Медичною Асамблеєю, Венеція, Італія, жовтень 1983; 

б) Цивільний кодекс України; 

в) Закон України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я». 

 

6. Яку відповідальність можуть нести медичні працівники у разі 

порушення прав пацієнта? 

а) дисциплінарну; 

б) кримінальну; 

в) цивільну. 

 

Правовий статус керівника 

медичного закладу (підприємства) 

 

Актуальність теми 

 

Правові засади діяльності посадової особи медичного закладу 

(підприємства) є складовою і однією з найважливіших частин в роботі 

керівника медичного закладу (підприємства). Від наявності підготовки з 

правових питань залежать якість та ефективність медичної допомоги в закладі, 

раціональна організація роботи керівника медичного закладу (підприємства), 

встановлення належних відносин між керівником та підпорядкованими 

працівниками медичного закладу (підприємства), між медичними 

працівниками і пацієнтами. Саме тому володіння правовими основами 

діяльності є обов’язковим для кожного керівника медичного закладу 

(підприємства). 

 

Цілі заняття 

 

Загальна мета: організувати свою  діяльність, керуючись правовими 

нормами діючого законодавства. 

Для реалізації загальної мети необхідно вміти: 

- користуватися положеннями Конституції і Законів України, нормами 

міжнародного права, Указами і Розпорядженнями Президента України, 

Постановами і Розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими 

нормативно-правовими актами в процесі керівної діяльності; 

- укладати колективний договір; 

- підтримувати трудову дисципліну в медичному закладі (підприємстві); 
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- організувати розподіл особистого робочого часу та особистого часу  

відпочинку відповідно до вимог діючого законодавства; 

- виконувати свої функціональні обов’язки та вимагати їх виконання від 

підпорядкованих працівників; 

- організувати надання медичної допомоги в закладі охорони здоров’я, 

не порушуючи прав пацієнтів. 

 

Рекомендована література та інші матеріали 

 

14. Конституція України. 

15. Кодекс Законів про охорону праці України. 

16. Цивільний кодекс України. 

17. Господарський кодекс України. 

18. Цивільно-процесуальний кодекс України. 

19. Господарсько-процесуальний кодекс України. 

20. Кодекс адміністративного судочинства України. 

21. Європейська соціальна хартія, 18.10.1961, Хартія, Рада Європи. 

22. Резолюція 37/194 Генеральної Асамблеї ООН «Принципи 

медичної етики».18.11982. 

23.  Дванадцять принципів надання медичної допомоги в любій 

національній системі охорони здоров’я. Прийняті 17-ою Всесвітньою 

Медичною Асамблеєю, Нью-Йорк, США, жовтень 1963, доповнені 35-ою 

Всесвітньою Медичною Асамблеєю, Венеція, Італія, жовтень 1983. 

24.  Закон України від 12.02.2008 N 121-VI  «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я». 

25.  Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 01.11.1996 

№ 9 «Про застосування Конституції України при здійснення правосуддя». 

26.  Граф логічної структури теми. 

 

Теоретичні питання теми 

 

10. Правовий статус керівника медичного закладу (підприємства). 

11. Права керівника медичного закладу. 

12. Функції і завдання керівника медичного закладу. 

13. Відповідальність керівника медичного закладу. 

14. Забезпечення виконання нормативних вимог під час трудової 

діяльності керівника медичного закладу. 

15. Забезпечення виконання діючих стандартів (протоколів) медичної 

допомоги в  закладах охорони здоров’я. 

16. Відповідальність за порушення прав пацієнта. 

 

Перелік питань, що обговорюються в дискусії. 

 

8. Використання положень Конституції та Законів України, 

нормативно-правових актів в діяльності керівника. 
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9. Профілактика виникнення міжособистих конфліктів в 

підпорядкованому закладі. 

10. Організація виконання правил трудового розпорядку в медичному 

закладі. 

11. Організація особистого робочого часу та відпочинку керівника. 

12. Стандарти (протоколи) надання медичної допомоги. 

13. Забезпечення  прав пацієнта і прав медичних працівників в 

підпорядкованому закладі. 

14. Гарантії, пільги, компенсації для керівника медичного закладу. 

 

Набір завдань для перевірки 

досягнення конкретних цілей навчання. 

 

1. Чи є керівник медичного закладу (підприємства) посадовою особою? 

а) ні, він посадова особа місцевого самоврядування ; 

б) так, керівник медичного закладу (підприємства) є посадовою особою; 

в) ні, він державний службовець. 

 

2. Які договори може  укладати керівник медичного закладу 

(підприємства)? 

а) колективний договір; 

б) трудовий договір; 

в) господарські договори. 

 

3. Коли застосовується контрактна форма трудового договору? 

а) за погодженням між сторонами; 

б) за рішенням керівника закладу, підприємства; 

в) у випадках, передбачених законодавством. 

 

4. Підстави для звільнення керівника медичного закладу (підприємства)? 

а) однократне грубе порушення трудових обов’язків керівника; 

б) систематичне невиконання працівником без поважних причин 

обовязків, покладених на нього трудовим договором; 

в) вирок суду. 

 

5. Чи несе відповідальність керівник медичного закладу за якість 

надання медичної допомоги в структурних підрозділах закладу? 

а) так, відповідно до посадової інструкції; 

б) ні, не несе; 

в) залежно в чому є порушення якості надання медичної допомоги. 

 

7. Строки застосування дисциплінарних стягнень. 

а) 1 місяць з дня виявлення проступку; 

б) не пізніше 6-и місяців з дня вчинення проступку; 

в) 3 місяці з дня вчинення проступку. 
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8. Яким органом затверджуються стандарти (протоколи) надання 

медичної допомоги? 

а) Міністерством освіти і науки України; 

б) Міністерством охорони здоров’я; 

в) Головним управлінням охорони здоров’я обласної державної 

адміністрації. 

 

9.  Яку відповідальність можуть нести керівники медичних закладів 

(підприємств) у разі порушення прав пацієнта? 

а) дисциплінарну; 

б) кримінальну; 

в) цивільну. 

 

Основи трудового права 

 

Актуальність теми 

 

Правові методи управління медичним закладом є складовою і однією з 

найважливіших частин в роботі керівника лікувально-профілактичного 

закладу. Від наявності підготовки з правових питань залежать якість та 

ефективність управлінських рішень, правова організація лікувально-

діагностичного процесу, раціональна організація роботи керівника, 

встановлення належних відносин в трудовому колективі, психологічний 

клімат в ньому. Саме тому володіння основами трудового права є 

обов’язковим для кожного викладача вищої школи. 

 

Цілі заняття 

 

Загальна мета: організувати свою діяльність, здійснювати ефективне 

управління закладом, керуючись основами трудового права. 

Для реалізації загальної мети необхідно вміти: 

- користуватися положеннями Конституції і Законів України про 

трудове право в процесі управління медичним закладом; 

- укладати колективний договір 

- укладати трудовий договір; 

- розв’язувати трудові спори у разі їх виникнення; 

- підтримувати належну трудову дисципліну в медичному закладі; 

- організувати раціональний режим роботи медичного закладу, 

спрямований на якісне надання медичної допомоги; 

- організувати розподіл  робочого часу працівників та часу  відпочинку 

відповідно до вимог діючого законодавства; 

- виконувати свої функціональні обов’язки та вимагати їх виконання від 

підпорядкованих працівників; 
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- забезпечити надання гарантій, пільг, компенсацій працівникам 

закладу, передбачених законодавством; 

- проводити оплату труда працівників закладу у відповідності до вимог 

чинного законодавства; 

- організувати надання медичної допомоги в закладі охорони здоров’я, 

не порушуючи прав пацієнтів. 

 

Рекомендована література та інші матеріали 

 

27. Конституція України. 

28. Кодекс Законів про охорону праці України . 

29. Цивільний кодекс України. 

30. Закон України від 29.06.2010 N 2367-VI «Про охорону праці». 

31. Закон України від 02.06.2005 N 2622-IV «Про відпустки». 

32. Закон України від 12.02.2008 N 121-VI  «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я». 

33. Закон України від 02.03.2000 № 1533 – III «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». 

34. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 01.11.1996 

№ 9 «Про застосування Конституції України при здійснення правосуддя». 

35. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 06.11.1992 

№ 9 Про практику розгляду судами трудових спорів» 

36.  Граф логічної структури теми. 

 

Теоретичні питання теми 

 

17. Порядок укладання колективного договору 

18. Порядок укладання трудового договору. 

19. Посадова інструкція, складання. 

20. Сумісництво, поняття. 

21. Трудова угода. 

22. Оплата праці в медичному закладі. Види і системи оплати праці. 

23. Попередження і основні підходи до вирішення трудових спорів. 

24. Дисциплінарні стягнення, порядок застосування. 

25. Матеріальна відповідальність. 

26. Забезпечення трудової дисципліни в медичному закладі. 

27. Раціональна організація роботи. 

28. Робочий час. 

29. Час відпочинку, відпустки, порядок надання. 

30. Гарантії, пільги, компенсації. 

31. Порядок вивільнення працівників. 

32. Забезпечення виконання діючих стандартів (протоколів) медичної 

допомоги в закладах охорони здоров’я. 
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Перелік питань, що обговорюються в дискусії. 

 

15. Використання положень Конституції та Законів України про 

трудове право в процесі трудової діяльності. 

16. Правила укладання колективного договору. 

17. Правила складання трудового договору. 

18. Вирішування трудового спору. 

19. Виконання правил трудового розпорядку. 

20. Організація особистого робочого часу та відпочинку. 

21. Здійснення оплати труда. 

22. Стандарти (протоколи) надання медичної допомоги. 

23. Гарантії, пільги, компенсації для медичних працівників. 

 

Набір завдань для перевірки 

досягнення конкретних цілей навчання. 

 

1. В якій формі може укладатися трудовий договір з неповнолітніми 

особами? 

а) в усній формі; 

б) в письмовій формі; 

в) не укладається. 

 

2. Який трудовий договір укладається під час прийняття на роботу на 

посаду на час відсутності основного працівника? 

а) безстроковий; 

б) строковий; 

в) не укладається. 

 

3. Коли застосовується контрактна форма трудового договору? 

а) за погодженням між сторонами; 

б) за рішенням керівника закладу, підприємства; 

в) у випадках, передбачених законодавством. 

 

4. Види дисциплінарних стягнень, що можуть застосовуватися до 

працівників медичних закладів? 

а) звільнення за ініціативою адміністрації; 

б) догана; 

в) переведення на іншу посаду. 

 

10. Строки застосування дисциплінарних стягнень. 

а) 1 місяць з дня виявлення проступку; 

б) не пізніше 6-и місяців з дня вчинення проступку; 

в) 3 місяці з дня вчинення проступку. 
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11. Тривалість щорічної відпустки відповідно до діючого 

законодавства не може бути менш: 

а) 30 календарних днів; 

б) 24 календарних днів; 

в) 18 календарних днів. 

 

12.  Яку відповідальність можуть нести медичні працівники у разі 

порушення прав пацієнта? 

а) дисциплінарну; 

б) кримінальну; 

в) цивільну. 

 

Основи цивільного права 

 

Актуальність теми 

 

Практична діяльність керівника закладу, підприємства не можлива без 

наявності знань з основ цивільного права. Від ступеня володіння основами 

цивільного права залежить якісна організація роботи медичного закладу, 

ефективність прийнятих керівних рішень, правильність укладання і повнота 

виконань цивільних договорів, профілактика нанесення матеріальної шкоди 

закладу. Саме тому володіння основами цивільного права є обов’язковим для 

кожного керівника медичного закладу (підприємства). 

 

Цілі заняття 

 

Загальна мета: організувати діяльність медичного закладу в процесі 

надання медичної допомоги фізичним особам, керуючись основами 

цивільного права. 

Для реалізації загальної мети необхідно вміти: 

- користуватися положеннями Конституції, Цивільного кодексу 

України, Законів України стосовно прав пацієнта та медичних працівників в 

процесі трудової діяльності; 

- укладати цивільно-правові договори; 

- підтримувати правила внутрішнього трудового розпорядку та 

лікувально-охоронного режиму в медичному закладі; 

- виконувати свої функціональні обов’язки та вимагати їх виконання від 

підпорядкованих працівників; 

- організувати ведення обліково-звітної медичної документації в 

медичному закладі відповідно до нормативних вимог; 

- організувати і здійснювати контроль виконання стандартів надання 

медичної допомоги в медичному закладі; 

- організувати на відповідному рівні збереження та надання 

конфіденційної інформації у передбачених законом випадках в медичному 

закладі; 
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- надавати медичну допомогу в закладі охорони здоров’я, дотримуючись 

прав пацієнтів. 

 

Рекомендована література та інші матеріали 

 

37. Конституція України. 

38. Кодекс Законів про  працю України. 

39. Цивільний кодекс України. 

40. Цивільно-процесуальний кодекс України. 

41. Кодекс адміністративного судочинства України. 

42. Європейська соціальна хартія, 18.10.1961, Хартія, Рада Європи. 

43. Резолюція 37/194 Генеральної Асамблеї ООН «Принципи 

медичної етики».18.11982. 

44. Міжнародний кодекс медичної етики, Прийнятий 5-ою 

Генеральною Всесвітньою Медичною асоціацією, (Лондон, Великобританія, 

жовтень 1949), доповнений 22-ою Всесвітньою Медичною Асамблеєю, 

(Сідней, Австралія, серпень 1968), і 35-ою Всесвітньою Медичною 

Асамблеєю, (Венеція, жовтень 1983). 

45.  Дванадцять принципів надання медичної допомоги в любій 

національній системі охорони здоров’я. Прийняті 17-ою Всесвітньою 

Медичною Асамблеєю, Нью-Йорк, США, жовтень 1963, доповнені 35-ою 

Всесвітньою Медичною Асамблеєю, Венеція, Італія, жовтень 1983. 

46.  Закон України від 12.02.2008 N 121-VI  «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я». 

 

47. Закон України від 02.10.1992 № 2657 – XII «Про інформацію». 

48. Закон України від 07.03.1992 №85/96 – ВР «Про страхування». 

49.  Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 01.11.1996 

№ 9 «Про застосування Конституції України при здійснення правосуддя». 

50.  Граф логічної структури теми. 

 

Теоретичні питання теми 

 

33. Правові підстави взаємовідносин пацієнта з медичним закладом. 

34. Правочин, поняття, зміст. 

35. Порядок надання згоди фізичної особи на медичну допомогу та 

відмови фізичної особи від медичної допомоги. 

36. Порядок надання невідкладної медичної допомоги. 

37. Забезпечення виконання діючих стандартів (протоколів) медичної 

допомоги в  закладах охорони здоров’я. 

38. Відповідальність за порушення прав пацієнта. 

39. Порядок надання конфіденційної інформації про пацієнта. 

40. Правові взаємовідносини між медичними закладами. 
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Перелік питань, що обговорюються в дискусії. 

 

24. Використання положень Конституції, норм міжнародного права, 

Цивільного кодексу України та Законів України, нормативно-правових актів в 

діяльності керівника. 

25. Профілактика виникнення конфліктів між закладом і пацієнтом. 

26. Організація виконання правил трудового розпорядку в медичному 

закладі. 

27. Організація виконання стандартів (протоколів) надання медичної 

допомоги в медичному закладі. 

28. Забезпечення  прав пацієнта і прав медичних працівників в 

підпорядкованому закладі. 

 

Набір завдань для перевірки 

досягнення конкретних цілей навчання. 

 

1. До яких прав відносяться право на життя, право на охорону здоров’я, 

право на свободу та особисту недоторканність, право на недоторканність 

особистого та сімейного життя? 

а) право інтелектуальної власності; 

б) особисті немайнові права фізичної особи; 

в) право власності. 

 

2. Чи є правочином надання медичної допомоги фізичній особі в 

медичному закладі? 

а) так, це правочин; 

б) ні, це не правочин; 

в) ні, це господарський договір. 

 

3. Чи має право фізична особа, що досягла 14-и років вільного вибору 

лікаря і методів лікування? 

а) ні, не має; 

б) має право відповідно до ч.1 ст.284 Цивільного кодексу України; 

в) ні, тільки її представники. 

 

4. Чи потрібна згода на надання медичної допомоги фізичній особі у 

невідкладних випадках? 

а) так, обов’язково від фізичної особи; 

б) так, від родичів фізичної особи; 

в) ні, не потрібна відповідно до ч.5 ст.284 Цивільного кодексу України. 

 

5. Чи несе відповідальність керівник медичного закладу за якість 

надання медичної допомоги в структурних підрозділах закладу? 

а) так, відповідно до посадової інструкції; 

б) ні, не несе; 
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в) залежно в чому є порушення якості надання медичної допомоги. 

 

13. Чи може бути надана інформація про стан здоров’я дієздатної  

фізичної особи родичам (дружині, чоловіку, сестрам, братам, батькам, іншим)? 

а) так, може; 

б) ні, не може бути надана; 

в) так, у випадку письмового запиту. 

 

14. Чи має повнолітня дієздатна особа на повну достовірну 

інформацію про стан свого здоров’я та на ознайомлення з відповідними 

медичними документами? 

а) ні, не має; 

б) має право; 

в) тільки на підставі письмового запиту. 

 

15. Яким органом затверджуються стандарти (протоколи) надання 

медичної допомоги? 

а) Міністерством освіти і науки України; 

б) Міністерством охорони здоров’я; 

в) Головним управлінням охорони здоров’я обласної державної 

адміністрації. 

 

16.  Яку відповідальність можуть нести керівники медичних закладів 

(підприємств) у разі порушення прав пацієнта? 

а) дисциплінарну; 

б) кримінальну; 

в) цивільну. 

Відповідь: а, б, в.  

 

6. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне завдання виконується в письмовому вигляді і включає 

теоретичне описання обраної теми та аналіз проблеми на прикладі України або 

інших країн.  

Індивідуальну роботу рекомендується виконувати за наступною 

структурою: 

зміст 

вступ (розкривається актуальність і ціль індивідуальної роботи); 

основна частина (розглядаються питання запропоновані в темі 

індивідуального завдання); 

висновок; 

список використаних джерел. 

Обсяг індивідуальної роботи – 15-20 стандартних сторінок.  
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 Перелік завдань для індивідуальних робіт 

1. Яким чином співвідносяться державне управління та виконавча 

влада. 

2. Класифікація методів публічного адміністрування. 

3. Найтиповіші заходи адміністративного запобігання. 

4. Форми управлінської діяльності. 

5. Повноваження Верховної Ради України та Президента України у 

сфері державного управління.  

6. Правові засади державного управління та перерахуйте основні 

нормативно-правові акти, що забезпечують діяльність органів виконавчої 

влади.  

7. Основні завдання центральних органів виконавчої влади.  

8. Взаємозв'язки між органами державного управління та органами 

місцевого самоврядування в Україні. 

9. Види юридичних актів управління.  

10. Стадії підготовки і прийняття нормативно-правових актів 

управління.  

11. Основні вимоги висовуються до управлінських рішень і 

управлінської документації.  

12. Завдання та функції юридичної служби органу публічної влади. 

13. Роль управлінських процедур в діяльності органів влади.  

14. Види адміністративного розсуду.  

15. Поняття дискреційних повноважень органів влади.  

16. Елементи дозвільної системи.   

17. Ознаки адміністративних послуг. 

18. Ознаки та елементи адміністративно-правового режиму.  

19. Види адміністративно-правових режимів.  

20. Змістовна та формальна (юридична) сторони 

адміністративноправового режиму. 

21. З якою метою може бути введений режим надзвичайного стану?  

22. Основні положення сучасної політики держави щодо персоналу 

публічного органу влади.  

23. Основні юридичні джерела правового забезпечення діяльності 

служби управління персоналом публічного органу влади.  

24. Основні завдання служби управління персоналом публічного 

органу. 

 

7. Контроль навчальних досягнень 

 Система оцінювання навчальних досягнень студентів, лікарів-інтернів, 

слухачів. 

Знання студентів оцінюються як з теоретичної, так і з практичної 

підготовки за такими критеріями: 

- оцінка «відмінно»: студент відмінно засвоїв теоретичний матеріал, 

глибоко і всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення 

наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує 
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відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі 

практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, 

демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок; 

- оцінка «добре»: студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє 

основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, 

аргументовано викладає його; має достатні практичні навички, висловлює свої 

міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних 

неточностей і похибок у викладенні теоретичного змісту або під час аналізу 

продемонстрованих практичних навичок; 

- оцінка «задовільно»: студент в основному опанував теоретичні знання 

навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 

літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання 

викликають у студента невпевненість або відсутність стабільних знань; 

відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у 

знаннях, недостатньо оцінює факти та явища, що пов’язані з його майбутньою 

діяльністю; 

- оцінка «незадовільно»: студент не опанував навчальний матеріал 

дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в 

першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, 

практичні навички не сформовані. 

 

Завдання для самостійної роботи та критерії й оцінювання. 

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на 

відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну 

роботу, перевіряється під час підсумкового модульного контролю. 

 

 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

1. Надайте визначення поняттю "управлінська діяльність". 

2. Яким чином співвідносяться державне управління та виконавча 

влада? 

3. Класифікуйте методи публічного адміністрування. 

4. Перерахуйте найтиповіші заходи адміністративного запобігання. 

5. Класифікуйте форми управлінської діяльності.  

6. Назвіть види юридичних актів управління. 

7. Охарактеризуйте стадії підготовки і прийняття нормативно-

правових актів управління. 

8. Які основні вимоги висовуються до управлінських рішень і 

управлінської документації? 

9. Назвіть завдання та функції юридичної служби органу публічної 

влади. 

10. Охарактеризуйте види адміністративного розсуду. 

11. Надайте поняття дискреційних повноважень органів влади. 

12. Перерахуйте елементи дозвільної системи. 

13. Назвіть ознаки адміністративних послуг.  
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Шкала відповідності оцінок 

 

Отриманий результат у 200-бальній шкалі конвертується в традиційну 

чотирьохбальну систему та систему ECTS за наступною таблицею: 

 

Оцінка у 200-бальній 

системі 

Оцінка у 

традиційній 

чотирьох 

бальній шкалі 

Оцінка с 

системі ECTS 

180-200 5 A 

164-179 
4 

B 

150-163 C 

135-149 
3 

D 

120-134 E 

<120 2 FX 

 

 

8. Рекомендовані джерела 

1. Конституція України. 

2. Кодекс Законів про охорону праці України . 

3. Цивільний кодекс України. 

4. Закон України від 29.06.2010 N 2367-VI «Про охорону праці». 

5. Закон України від 02.06.2005 N 2622-IV «Про відпустки». 

6. Закон України від 12.02.2008 N 121-VI  «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я». 

7. Закон України від 02.03.2000 № 1533 – III «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». 

8. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 01.11.1996 

№ 9 «Про застосування Конституції України при здійснення правосуддя». 

9. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 06.11.1992 

№ 9 Про практику розгляду судами трудових спорів» 

10. Конституція України. 

11. Кодекс Законів про  працю України. 

12. Цивільний кодекс України. 

13. Цивільно-процесуальний кодекс України. 

14. Кодекс адміністративного судочинства України. 

15. Європейська соціальна хартія, 18.10.1961, Хартія, Рада Європи. 

16. Резолюція 37/194 Генеральної Асамблеї ООН «Принципи 

медичної етики».18.11982. 

17. Міжнародний кодекс медичної етики, Прийнятий 5-ою 

Генеральною Всесвітньою Медичною асоціацією, (Лондон, Великобританія, 

жовтень 1949), доповнений 22-ою Всесвітньою Медичною Асамблеєю, 

(Сідней, Австралія, серпень 1968), і 35-ою Всесвітньою Медичною 

Асамблеєю, (Венеція, жовтень 1983). 
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18. Дванадцять принципів надання медичної допомоги в любій 

національній системі охорони здоров’я. Прийняті 17-ою Всесвітньою 

Медичною Асамблеєю, Нью-Йорк, США, жовтень 1963, доповнені 35-ою 

Всесвітньою Медичною Асамблеєю, Венеція, Італія, жовтень 1983. 

19. Закон України від 12.02.2008 N 121-VI  «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я». 

 

20. Закон України від 13.01.2011 № 2938 – 17 «Про внесення змін до 

Закону України «Про інформацію» (№ 2657 – XII)». 

21. Закон України від 07.03.1992 №85/96 – ВР «Про страхування». 

22. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 01.11.1996 

№ 9 «Про застосування Конституції України при здійснення правосуддя». 

 

9. Додаткові ресурси - інформаційні ресурси: 

1. Пошукова система Інтернет. - Режим доступу до електронних 

ресурсів: http://www.google.com.ua/ 

2. Пошукова система Інтернет. - Режим доступу до електронних 

ресурсів: http://www.yandex.ua/?ncrnd=1960. 

3. Пошукова система Інтернет. - Режим доступу до електронних 

ресурсів: http://www.yandex.ua/?ncrnd=1462. 

Офіційні веб-сайти органів державної влади України: 

1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ - Режим доступу до 

електронних документів: http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index//. 

2. Президент України : офіційне інтернет-представництво. - Режим 

доступу до електронних ресурсів : http://www.president.gov.ua/. 

3. Урядовий портал : єдиний веб-портал виконавчої влади України. - 

Режим доступу до електронних ресурсів : http://www.kmu.gov.ua/control/. 
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