
 

 

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА 

 “ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я” 
 

для здобувачів вищої освіти за 

другим (магістерським) рівнем із 

спеціальності 081 “Право” 



Керівник магістерської 
програми 

 
Сфера наукових інтересів: сімейне право, 

медичне право, податкова політика,  

державна сімейна політика, адміністративне 

право. 

Громадська діяльність: член 

спеціалізованих вчених рад (Університету 

ДФС України та Київського національного 

економічного університету ім. Вадима 

Гетьмана), член Всеукраїнського 

громадського руху «Україна за сім'ю» 

Доктор юридичних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач 

кафедри цивільного права та процесу, 

професор кафедри цивільного права та 

процесу  

ЧЕХОВСЬКА ІРИНА 

ВАСИЛІВНА 



Актуальність підготовки 

фахівців зумовлена:  

Розвитком приватної медичної 
практики, запровадження медичного 
страхування, впровадження новітніх 

технологій в медицині 

Незначною кількістю юристів, 
кваліфікованих в сфері медичного 

права 

Зростанням кількості судових справ з 
приводу надання медичних послуг 



СФЕРИ ПОТРЕБ РОБОТОДАВЦІВ  

Юридичний супровід 
діяльності  закладів та 
органів охорони 
здоров’я 

Правове забезпечення 
діяльності  професійних 
медичних асоціацій 

Якісна систематизація 
нормативно-правових актів з  
окремих інститутів медичного 
права 



Стан підготовки фахівців в даній 

сфері в інших ВНЗ України 

 Вивчення як навчальної 
дисципліни відбувається в 
таких ВНЗ: 

• Одеська національна юридична 
академія; 

•  Київський національний 
університет  ім. Т.Г. Шевченка; 

• Київський університет права 
НАН України; 

• Академія адвокатури України; 

• Національному університеті   
“Києво-Могилянська академія” 
та ін. 

Підготовка фахівців за освітньою 

програмою “Цивільно-правове 

забезпечення охорони здоров‘я ” 

жодним ВНЗ в Україні не 

здійснюється. 



Здатність до забезпечення 
правового супроводження 

діяльності юридичних осіб, 
пов’язаної зі здійсненням 

медичної діяльності  

Здатність належно 
забезпечувати 

документообіг у закладі 
охорони здоров'я 

 Здатність надавати 
кваліфіковані юридичні 

послуги щодо 
супроводження медичної 

діяльності 

 Здатність готувати проекти 
договорів у сфері надання 

медичної допомоги та 
медичних послуг 

Здатність представляти та 
юридично забезпечувати 

інтереси учасників 
правовідносин у сфері 

медичної діяльності 

Здатність застосовувати 
матеріально-правові та 
процесуально-правові 

механізми захисту 
порушених прав внаслідок 
вчинення правопорушення 
у сфері охорони здоров'я 

Здатність готувати 
необхідні процесуальні 

документи для захисту прав 
людини у сфері охорони 

здоров'я 

ПРОФЕСІЙНІ  КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО 
НАБУВАЮТЬСЯ МАГІСТРАМИ 



СФЕРИ  ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

ФАХІВЦІВ 

Адвокатура 
(представництво 

в цивільних 
справах) 

Судові органи 
Структурні 

підрозділи МОЗ 
України 

Заклади охорони 
здоров’я 

Органи охорони 
здоров’я 

Страхові 
компанії 

Виконавча 
служба 

Наукові установи Освітні установи 



Дисципліни, що викладаються в межах 

спеціалізації 
 Актуальні проблеми медичного права 

Правове регулювання праці медичних працівників 

Правове регулювання окремих видів медичної діяльності 

Договори у сфері надання медичної допомоги та медичних послуг 

 Захист прав учасників медичних відносин  

Перелік 1 

Особисті немайнові права людини у сфері охорони здоров’я 

Медичне страхове право 

 Перелік 2 

Правове регулювання надання медичної допомоги уразливим верствам населення, військовослужбовцям та 
членам їх сімей 

Практика наукового та ділового спілкування іноземною мовою 



Кадрове забезпечення спеціалізації 

“Медичне право” 

Чеховська І.В.,  

д.ю.н., с.н.с., керівник програми 

Никитченко Н.В.,  

д.ю.н., доцент 

Костюченко О.Є., к.ю.н., 

доцент 

Новицька Н.Б. 

д.ю.н, доцент 

Савелова Ю.М.,  

адвокат 
Самілик Л.О., 

 к.ю.н. 

Мілевська А.О., 

к.ю.н. 


