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Реферат 
 «Правовое регулирование медицинской помощи и лечения» 

 
Объём работы: 73 страницы, список литературы, состоящий из 57 источников.  
Ключевые слова: БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО, ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ЛЕЧЕНИЯ, 
МЕДИЦИНСКИЙ КОДЕКС, ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 
Объект исследования: общественные отношения в сфере медицинской 
помощи и лечения в Республике Беларусь и в зарубежных странах.  
Цель работы: системный анализ правового регулирования медицинской 
помощи и лечения, выявление актуальных проблем медицинского 
законодательства и медицинских правоотношений, поиск путей 
совершенствования медицинского законодательства.  
Методология исследования: общенаучные методы (диалектический, 
исторический, анализ, синтез и другие) и специальные юридические методы 
(сравнительно-правовой, моделирования, метод структурного анализа и 
другие).  
В результате самостоятельного глубокого изучения нормативных и 
доктринальных источников, в том числе зарубежных, а также статистических 
показателей предложены изменения в законодательство Республики Беларусь, 
позволяющие устранить выявленные в процессе исследования пробелы 
законодательства. Научная новизна работы выражается в обосновании 
необходимости позиционирования медицинского права как комплексной 
отрасли права, принятии медицинского кодекса, определении оптимального 
сочетания источников финансирования здравоохранения с целью обеспечения 
граждан доступной медицинской помощью.  
Результаты проведённого исследования будут иметь практическую и научную 
ценность для правоприменительных органов, в законотворческой деятельности, 
а также в учебном процессе.  
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Рэферат  

«Прававое рэгуляванне медыцынскай дапамогі і лячэння» 
 
Аб’ём работы: 73 ліста, спіс літаратуры, які складаецца з 57 крыніц. 
Ключавыя словы: БЯСПЛАТНАЯ МЕДЫЦЫНСКАЯ ДАПАМОГА, 
МЕДЫЦЫНСКАЕ ПРАВА, ВІДЫ МЕДЫЦЫНСКАЙ ДАПАМОГІ І 
ЛЯЧЭННЯ, МЕДЫЦЫНСКІ КОДЭКС, ДАСТУПНАЯ МЕДЫЦЫНСКАЯ 
ДАПАМОГА, АРГАНІЗАЦЫЯ АХОВЫ ЗДАРОЎЯ. 
Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны ў сферы медыцынскай дапамогі і 
лячэння ў Рэспубліцы Беларусь і ў замежных краінах.  
Мэта работы: сістэмны аналіз прававога рэгулявання медыцынскай дапамогі і 
лячэння, выяўленне актуальных праблем медыцынскага заканадаўства і 
медыцынскіх праваадносін, пошук шляхоў удасканалення медыцынскага 
заканадаўства.  
Метадалогія даследавання: агульнанавуковыя метады (дыялектычны, 
гістарычны, аналіз, сінтэз і іншыя) і спецыяльныя юрыдычныя метады 
(параўнальна-прававы, мадэлявання, метад структурнага аналізу і іншыя).  
У выніку самастойнага глыбокага вывучэння нарматыўных і дактрынальных 
крыніц, у тым ліку замежных, а таксама статыстычных паказчыкаў 
прапанаваныя змены ў заканадаўства Рэспублікі Беларусь, якія дазваляюць 
ліквідаваць выяўленыя ў працэсе даследавання прабелы заканадаўства. 
Навуковая навізна працы выяўляецца ў абгрунтаванні неабходнасці 
пазіцыянавання медыцынскага правы як комплекснай галіны права, прыняцці 
медыцынскага кодэкса, вызначэнні аптымальнага спалучэння крыніц 
фінансавання аховы здароўя з мэтай забеспячэння грамадзян даступнай 
медыцынскай дапамогай.  
Вынікі праведзенага даследавання будуць мець практычную і навуковую 
каштоўнасць для правапрымяняльных органаў, у заканатворчай дзейнасці, а 
таксама ў навучальным працэсе.  
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследуемага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Abstract 
 "Legal regulation of medical care and treatment» 

 
Scope of work: 73 pages, list of literature, consisting of 57 sources. 
Keywords: FREE OF CHARGE, PAYMENT SERVICES, MEDICAL 
ASSISTANCE, MEDICAL LAW, MEDICAL CODE, HEALTH, HEALTH 
ORGANIZATION. 
Object of research: public relations in the sphere of medical care and treatment in 
the Republic of Belarus and in foreign countries. 
The purpose of the work: a systematic analysis of the legal regulation of medical 
care and treatment, the identification of urgent problems of medical legislation and 
medical relations, the search for ways to improve medical legislation. 
Research methodology: general scientific methods (dialectical, historical, analysis, 
synthesis, etc.) and special legal methods (comparative-legal, modeling, structural 
analysis method and others). 
As a result of an independent deep study of normative and doctrinal sources, 
including foreign ones, as well as statistical indicators, changes have been proposed 
to the legislation of the Republic of Belarus, which allow eliminating the gaps 
identified in the research process. The scientific novelty of the work is expressed in 
the justification of the necessity of positioning medical law as an integrated branch of 
law, the adoption of a medical code, determining the optimal combination of sources 
of health financing with the goal of providing citizens with affordable medical 
assistance. 
The results of the conducted research will have practical and scientific value for law 
enforcement agencies, in lawmaking activity, as well as in the educational process. 
The author of the paper confirms that the analytical material contained in it correctly 
and objectively reflects the state of the process under investigation, and all 
theoretical, methodological and methodological provisions borrowed from literary 
and other sources are accompanied by references to their authors. 

 

 

 




