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J.V. McHale. – Cambridge (United Kingdom): 
Cambridge University Press, 2015. – 748 p.

Херві Т.К. Медичне право Європейського 
Союзу. Основні ідеї та висновки / Т.К. Херві, 
Ж.В. Макхейл. – Кембридж (Сполучене Королів-
ство): Кембридж Юніверсіті Прес, 2015. – 748 с. 

У книзі проаналізовано внутрішню побу-
дову медичного права ЄС шляхом висвітлення 
чотирьох основних тем: захист інтересів спо-
живача; права людини; взаємозв’язок рівності, 
солідарності та конкуренції; питання ризику. 
Провідні вчені новітньої галузі пояснюють 
особливості взаємодії та наслідки цієї взаємодії 
в таких основних галузях, як правове регулю-
вання досліджень у сфері медицини, доступ 
пацієнтів до медичної допомоги високої якості, 
правове регулювання статусу медичних праців-
ників, організація та фінансування медичних 
послуг і системи громадського здоров’я. Книга 
відображає новий підхід до розуміння медич-
ного права ЄС під кутом зору індивідуальної 
та системної перспектив і охоплює питання, 
актуальні як у межах ЄС, так і в світі. Видання 
буде корисним усім, хто цікавиться медичним 
правом ЄС і питаннями глобального медич-
ного права. 
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Jackson Е. Medical Law: Text, Cases, and 
Materials / E. Jackson. – Oxford (United Kingdom): 
Oxford University Press, 2016. – 1064 p. 

Джексон Е. Медичне право: теорія, судові 
справи та матеріали / Е. Джексон. – Оксфорд 
(Сполучене Королівство): Оксфорд Юніверсіті 
Прес, 2016. – 1064 с. 

Книга пропонує пояснення, коментарі, витяги 
із судових справ та основні матеріали, необхідні 
студентам для отримання ґрунтовних знань з 
проблематики медичного права. Витяги із судо-
вих справ містять інформацію про особливості 
правового регулювання, факти й основні вихідні 
дані; витяги з матеріалів висвітлюють етичні під-
ходи до розв’язання проблем та окреслюють теми 
основних дискусій, що стосуються проблематики 
медичного права; ґрунтовні коментарі автора 
допомагають читачам краще зрозуміти викладені 
факти із судових справ, сприяють осмисленню 
етичної складової з метою формування власного 
розуміння медичного права. 

The Right to Health at the Public/Private 
Divide. A Global Comparative Study / ed. by C.M. 
Flood, A. Gross. – Cambridge (United Kingdom): 
Cambridge University Press, 2016. – 512 p. 

Право на охорону здоров’я у приватній і 
публічній сфері. Глобальне порівняльне дослі-
дження / за ред. К.М. Флад, А. Гросс. – Кембридж 
(Сполучене Королівство): Кембридж Юніверсіті 
Прес, 2016. – 512 с. 

Завдяки глобальному порівняльному дослі-
дженню країн з усіх континентів, які відображають 
розмаїття систем охорони здоров’я, права, політич-
них та економічних систем, книга ілюструє роль 
прав людини у сфері охорони здоров’я у досягненні 
рівності доступу до медичного обслуговування. 
Чи сприяє система охорони здоров’я рівності чи, 
насправді, призводить до інших результатів? Чи 
запровадження ідеї права на охорону здоров’я у 
системи охорони здоров’я сприяє відновленню сус-
пільних цінностей у системах, що підлягають при-
ватизації? Книга містить відповіді на ці та багато 
інших запитань. У ній наведені результати дослі-
джень таких країн, як Сполучені Штати Америки, 
Сполучене Королівство, Бразилія, Канада, Нідер-
ланди, Китай і Нігерія, проведених науковцями, 
які володіють знаннями в галузях права та охорони 
здоров’я цих країн. Видання надає можливість 
читачеві з’ясувати роль права на охорону здоров’я 
у системах охорони здоров’я різних країн.


