Тематичний план лекцій
з дисципліни «ПРАВОЗНАВСТВО ТА МЕДИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО»
для студентів 5 курсу спеціальності «Лабораторна діагностика»
№
з/п

Тема лекції

Правознавство як наука. Предмет і метод правознавства. Загальна теорія
держави і права.
Конституційне право України. Правовий статус особистості в Україні. Цивільне
2
та сімейне право.
Кримінальне та адміністративне право. Юридична та кримінальна
3
відповідальність працівників сфери охорони здоров`я.
Поняття і система медичного права та медичного законодавства. Медичне право
4
в системі соціального регулювання медичної діяльності.
5
Загальна характеристика законодавства України у сфері охорони здоров’я.
Фармацевтичне право і фармацевтичне законодавство. Нормативно-правове
6
регулювання фармацевтичного сектору охорони здоров’я.
Дозвільна система у сфері господарської діяльності.
7
Ліцензування фармацевтичної та медичної (лабораторної) діяльності.
Механізм державної реєстрації та допуску нових ЛЗ до використання в Україні.
8
Інтелектуальна власність у галузі охорони здоров'я.
9
Стандартизація та сертифікація у фармацевтичній та лабораторній діяльності.
Система забезпечення якості ЛЗ. Нормативно-правове регулювання щодо
10
забезпечення якості в закладах охорони здоров’я.
Регуляторна система обігу ЛЗ. Обіг номенклатурно-правових і класифікаційно11
правових груп ЛЗ в Україні.
Регулювання та контроль обігу наркотичних засобів, психо-тропних речовин і
12
прекурсорів. Діагностика наркотичних та алкогольних станів.
Нормативно-правове забезпечення пільгового відпуску ЛЗ. Критерії визначення
13
пільгових категорій. Реімбурсація.
Законодавчі основи забезпечення населення медичними імуно-біологічними
14
препаратами (МІБП) та виробами медичного призначення (ВМП).
Законодавче забезпечення профі-лактики та лікування інфекційних хвороб, у
15
т.ч. тих, що передаються статевим шляхом.
Законодавчі основи державного нагляду (контролю) у сфері обігу ЛЗ та ВМП.
16 Відповідальність за порушення під час виробництва, зберігання,
транспортування, реалізації чи використання ЛЗ.
Податкове законодавство. Дотримання законодавства про ціни та ціноутворення
17 на ЛЗ. Відповідальність за порушення у сфері оподаткування й ціноутворення
на ЛЗ.
Трудове право. Правовідносини у системі юридичної опіки та соціально-правова
18
захищеність працівників сфери охорони здоров`я.
Державний контроль за дотриманням законодавства з питань санітарно19
епідеміологічного благополуччя, захисту прав споживачів. Протипожежний нагляд.
Правове регулювання експертної діяльності у сфері охорони здоров`я. Дефекти
20
надання медичної допомоги: юридична оцінка.
21 Ятрогенна патологія та її медико-правове значення.
Правові аспекти зовнішньо-економічної діяльності. Державний контроль якості
22 лабораторного устаткування та виробів медичного призначення, ввезених на
митну територію України.
23 Гармонізація фармацевтичного законодавства з європейськими нормами.
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