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ДИСЦИПЛІНА «ПРАВНИЧА БІОЕТИКА» 

 
Анотація. Дисципліна «Правнича біоетика» належить до переліку дисциплін вільного вибору 
аспіранта. Вона забезпечує особистий та професійний розвиток аспіранта та спрямована на 
формування всебічних знань про теоретичне обґрунтування та проблеми практичної 
реалізації прав людини, пов’язаних з її тілесністю (соматичних прав). При вивченні 
дисципліни правнича біоетика досліджуються соматичні права людини як цінність, подається 
їх філософсько-правове обґрунтування, співвідношення їх правової та позаправової природи, 
морально-правові засади їх закріплення у національному законодавстві, міжнародному праві 
та судовій практиці. Цей вид прав розглядається як сутнісна характеристика людини, 
елемент її екзистенційної цілісності. 
Кількість кредитів: 4. 
Викладач: Середюк Вікторія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри теорії права та держави Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка.  
Профіль викладача: 
https://theory.law.knu.ua/teachers/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8E%D0%
BA-%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-
%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96
%D0%B2%D0%BD%D0%B0 
Мета навчальної дисципліни: надати аспірантам знання з правничої біоетики у сфері 
невід’ємного обсягу прав людини, пов’язаних з її тілесністю (соматичних прав) та зі 
здійсненням біомедичної діяльності щодо тіла (організму) людини. 
Попередні вимоги: 

 Аспірант повинен знати: понятійно-категоріальний апарат юридичної науки 
отриманий в результаті вивчення дисципліни «Теорія права»; вчення про мораль, про 
належне в праві, ідеї природно-правової школи права, отримані з курсів «Філософія права» 
та «Етика»; базові положення галузевих юридичних дисциплін, структуру та методи 
наукового дослідження, отримані з дисципліни «Методологія та організація юридичних 
наукових досліджень» 

 Аспірант повинен вміти: володіти навичками аналізу положень джерел права, 
збирати, обробляти та узагальнювати правовий матеріал. 
Зміст дисципліни: 

 Предмет правничої біоетики 

 Феномен життя: філософсько-правові аспекти та наукове осмислення 

 Феномен статі в площині норм 

 Генетика та євгеніка: етико-правові аспекти 

 Допоміжні репродуктивні технології: правові та біоетичні аспекти 

 Свобода дітонародження: етична, релігійна та правова рефлексія як обґрунтування 
правового регулювання 

 Трансплантація: етико-правові аспекти 

 Медичний експеримент: правові та біоетичні проблеми 

 Евтаназія: етична, релігійна та правова рефлексія як обґрунтування правового 
регулювання  
Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ВК 2.2 читається на другому році навчання. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем 
«доктор філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 години аудиторних занять (18 годин – 
лекційні заняття, 4 години – семінарські заняття, 2 години - консультації), 96 годин 
самостійної роботи. 
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