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ВСТУП
Актуальність теми. У відповідності до теорії природного права та
Конституції України життя і здоров’я людини визнаються найбільшими
цінностями. Однак такі досконалі норми Основного Закону залишаються
декларативними. Середня тривалість життя людини в Україні в 2013 році
складала для чоловіків 66 років, жінок 76; це повторює статистичні дані
УРСР за 1975 рік, що є значно нижчим показником, ніж у країнах-учасницях
ЄС. Провідною причиною такого стану є не задовільне функціонування
системи охорони здоров’я населення, зокрема публічного адміністрування
цієї сфери.
Викликають занепокоєння статистичні дані щодо стану природного
приросту населення, який нині має негативну тенденцію: чисельність
наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 січня 2015 р. становила
42928,9 тис. осіб. Упродовж 2014 р. чисельність населення зменшилася на
144,2 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 3,4
особи. Народжуваність зменшилася з 11,0 до 10,8 живонароджених у
розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність збільшилася з 14,6 до
14,7 померлих на 1000 наявного населення.
Актуальність
соціологічного

теми

опитування:

підтверджується

результатами

лише 20 % опитаних

авторського

громадян

вважають

задовільним рівень якості надання медичної допомоги та послуг закладами
охорони здоров’я [Додаток А].
Теоретичною основою дисертаційної роботи стали напрацювання
українських

вчених

у

галузі

адміністративного

права,

зокрема

В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, А. С. Васильєва, О. М. Бандурки,
Ю. П. Битяка, Я. М. Буздуган, В. М. Гаращука, В. В. Галунька, О. В. Горбач,
І. П. Голосніченка, Ю. В. Гридасова, Є. В. Додіна, О. В. Дьяченко,
Г. Г. Забарного, В. В. Зуй, Р. А. Калюжного, С. В. Ківалова, В. К. Колпакова,
Т. О. Коломоєць, С. О. Короєда, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастуха,
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В. П. Пєткова, С.Г. Стеценка, В. І. Олефіра та інших.
Окремим аспектам адміністративно-правового забезпечення права на
охорону здоров’я населення присвячені праці: Н. В. Андріїшиної,
Т. Д. Бахтеєвої, О. В. Балуєвої, М. М. Білинської, В. В. Воробйова,
Є. І. Богусловського,
С. О. Козуліної,

З. С. Гладуна,

Н. П. Кризиної,

В.

Т. С. Грузєва,
В.

М. К. Золотарьової,

Курінного,

В. М. Лехан,

В. С. Маринець, О. М. Міщенко, М. В. Мниха, П. Є. Лівака, З. О. Надюка,
С. В. Пєткова, М. С. Пономаренко, Я. Ф. Радиша, В. М. Рудого, В. В. Рудень,
І. Я. Сенюти, З. С. Скалецької, В. Ю. Стеценко, В. Д. Чернадчука та інших.
Однак, незважаючи на опубліковані останніми роками зазначених авторів
наукові праці, вирішення вказаного питання в Україні є, на жаль,
недостатнім, що й зумовлює його актуальність та важливість наукового
дослідження в юридичній науці.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертацію виконано згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри
конституційного, адміністративного та фінансового права Інституту права та
суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку
людини

«Україна»

на

тему

«Адміністративно-правове

регулювання

суспільних відносин» (номер державної реєстрації 0107U008696). Тема
дисертації відповідає тематиці Пріоритетних напрямів розвитку правової
науки в Україні на 2011-2015 рр., затверджених постановою загальних зборів
Національної академії правових наук України від 24.09.2010 р. № 14, та
перспективним напрямам кандидатських та докторських дисертацій за
юридичними спеціальностями, перелік яких затверджено рішенням Президії
Національної академії правових наук України від 18.10.2013 р. № 86/11. Тема
дослідження обрана відповідно до основних напрямів державно-правової
реформи в Україні, Концепції Загальнодержавної програми «Національний
план дій з Реалізації Конвенції про права інвалідів та розвитку системи
реабілітації інвалідів на період до 2020 року», затвердженій постановою
Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 р. Тема дисертації затверджена
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вченою радою Відкритого міжнародного університету розвитку людини
«Україна» від 18.06.2012 р. (витяг з протоколу № 3).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є
визначення теоретичних і практичних аспектів адміністративно-правового
забезпечення права на охорону здоров’я населення на підставі аналізу
відповідних міжнародних стандартів, наукових, науково-публіцистичних та
нормативних джерел, у тому числі вітчизняного законодавства, та
формулювання на цій основі пропозиції щодо вдосконалення чинного
законодавства України у зазначеній сфері та практики його застосування.
Для досягнення визначеної мети дисертантом було сформульовано такі
завдання:
– розкрити поняття та зміст права на охорону здоров’я населення як
об’єкта адміністративно-правового забезпечення;
– визначити поняття та розкрити зміст реалізації права громадян на
охорону здоров’я через медичне страхування як адміністративно-правову
категорію;
– охарактеризувати

поняття

та

з’ясувати

елементи

механізму

адміністративно-правового забезпечення права на охорону здоров’я;
– виявити юридичну природу та розкрити зміст форми діяльності
публічної адміністрації у сфері охорони здоров’я;
– розкрити зміст методів адміністративної діяльності публічної
адміністрації у сфері правового забезпечення охорони здоров’я;
– дослідити позитивний зарубіжний досвід права на охорону здоров’я;
– розробити пропозиції та рекомендації щодо удосконалення чинного
законодавства України у сфері забезпечення прав на охорону здоров’я.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які пов’язані з
виникненням, розвитком, реалізацією та захистом прав на охорону здоров’я в
Україні.
Предметом дослідження є адміністративно-правове забезпечення
права на охорону здоров’я населення.
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Методи
дослідження

дослідження.

Методологічною

є

методів

сукупність

і

основою

прийомів

дисертаційного

наукового

пізнання,

використання яких здійснюється з урахуванням принципу методологічного
плюралізму. Застосування визначених методів зумовлюється системним і
комплексним підходами, що дають можливість досліджувати презентовані в
дисертації проблеми в єдності їх соціального змісту та юридичної форми.
У процесі дослідження використано комплекс взаємодоповнювальних
методів: історичного й логічного аналізу літературних джерел для вивчення
еволюції визначення проблеми й наступності її розв’язанні у вітчизняній та
світовій науковій літературі (розділ 1.); системно-історичного – під час
розгляду історичних передумов розвитку системи адміністративно-правового
регулювання сфери охорони здоров’я (підрозділ 1.1.); функціонального
аналізу, який передбачав вивчення досліджуваної проблеми і дав змогу
простежити історичну та причиново-наслідкову зумовленість її виникнення
(підрозділи 1.1., 1.2.); діалектичного, яким дозволив виявити правову
природу

різних

аспектів

розвитку

системи

охорони

здоров’я,

її

багатоманітність у зв’язках з іншими соціальними, економічними явищами,
дотичними до аналізованих проблем (підрозділи 1.3., 2.2.). Значний внесок у
розкриття зазначеної проблематики забезпечив системно-структурний метод,
обумовлений тим, що система охорони здоров’я являє собою множину
впорядкованих елементів, взаємодія яких породжує нові якості стосовно
правового забезпечення права на охорону здоров’я населення (розділ 2.);
метод порівняльного та статистичного аналізу фактів і явищ, їх синтезу для
дослідження еволюції системи адміністративно-правового забезпечення,
розуміння динаміки розвитку нормативно-правової бази, що регулює
діяльність системи охорони здоров’я (підрозділи 1.3., 3.1.); дедуктивний
метод, на основі якого розроблено концептуальні напрями удосконалення
адміністративно-правового захисту права у цій сфері (розділ 3.); програмноцільовий – як база запропонованих науково-практичних рекомендацій щодо
шляхів оптимізації управління охороною здоров’я в єдиному медичному
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просторі України (підрозділи 2.2., 2.3., 3.2.); зі спеціальних методів
адміністративного

права

використаний

метод

адміністративної

компаративістики, який забезпечив імплементацію адміністративно-правових
норм деяких зарубіжних країн у вітчизняну правотворчу та правозастосовну
діяльність (розділ 3.).
Нормативною базою дослідження, на якій ґрунтуються положення і
висновки дисертації, є норми Конституції України, чинні законодавчі та інші
нормативно-правові акти, які визначають правові та організаційні засади
діяльності суб’єктів публічної адміністрації в аналізованій сфері.
Емпіричну

базу

управлінської

дослідження

діяльності

становить

Міністерства

узагальнена

охорони

здоров’я

практика
України,

Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального захисту
інвалідів. Вузькопрофільність дисертації зумовила необхідність збирання
інформації,

що

обумовило

участь

у

анкетуванні

та

інтерв’юванні

393 респондентів.
Наукова новизна одержаних результатів характеризується тим, що
дисертація є комплексним науковим дослідженням, в якому з урахуванням
Європейських прагнень вітчизняного суспільства сформульовано теоретичні
засади адміністративно-правового забезпечення права на охорону здоров’я
населення в Україні.
У результаті проведеного дослідження сформульовано ряд нових
теоретичних положень, обґрунтовано відповідні висновки, рекомендації та
пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України, зокрема:
уперше:
– в умовах практичної інтеграції України до лікувальних стандартів ЄС
сформульовано поняття адміністративно-правового забезпечення права на
охорону

здоров’я,

як

адміністративних

засобів

державно-приватного

партнерства між громадянами України та державою, в яких громадяни
відповідально

ставляться

до

свого

здоров’я,

а

держава

стимулює

профілактику захворювань, створює умови для страхової медицини,
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запозичує Європейські стандарти лікування та медичної освіти, та бере на
себе зобов’язання здійснювати допомогу населення в надзвичайних
ситуаціях

та

здійснювати

за державний

кошт

лікування

рідкісних

захворювань, що потребують великих коштів;
удосконалено:
– поняття охорони здоров’я в адміністративному аспекті, як сукупності
позитивних і негативних факторів адміністративного характеру, які
стимулюють різними способами громадян самостійно (на засадах страхової
медицини) піклуватися про своє здоров’я, вести здоровий спосіб життя,
відмовлятися від шкідливих звичок, а публічна адміністрація у цій сфері має
зосередити свої зусилля на тих сферах попередження і лікування, в яких
приватної ініціативи недостатньо та лікуванні найбільш небезпечних
захворювань, що мають ознаки епідемій;
– механізму адміністративно-правового забезпечення права на охорону
здоров’я, як цілеспрямованого комплексу динамічних дій спеціальної
публічної адміністрації, спрямованої на стимулювання громадян вести
здоровий спосіб життя, профілактику захворювань, лікування небезпечних
хвороб на ранніх стадіях та надання медичної допомоги громадянам у
випадках надзвичайних ситуацій, а також в тих випадках, коли приватної
ініціативи недостатньо;
– наукові положення щодо адміністративної діяльності Міністерства
охорони здоров’я, яке має зосередити свої основні зусилля та просування у
Верховній Раді України новітньої системи законодавства, яке відповідає
духу і букві закону, загальновизнаному в країнах-учасницях ЄС в аспектах
страхової медицини, трансплантації органів, попередження захворювань та
виявлення і лікування на ранніх стадіях небезпечних для життя людини
хвороб;
– наукові положення стосовно успішного забезпечення права на
охорону здоров’я, яке базується на міжнародних актах ВООЗ, Ради Європи,
та зарубіжному досвіді таких країн учасниць ЄС, як Франції, ФРН, Іспанії,
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Португалії, Польщі, Чехії, Литви, які доцільно використати в Україні.
отримало подальший розвиток:
– ґенеза системи адміністративно-правового регулювання сфери
охорони здоров’я, яка вироблена на основі комплексного поєднання
демократичних засад вітчизняного суспільства, потенційно високого рівня
кваліфікації українських лікарів, процесів Європейської інтеграції та
децентралізації і комерціалізації, надання медичних послуг громадянам через
страхову медицину та здійснення адміністративних заходів щодо протидії
корупції в цій сфері;
– характеристика

адміністративно-правового

статусу

публічної

адміністрації, яка здійснює адміністративно-правове забезпечення права на
охорону

здоров’я,

як

системи

державних,

комунальних

та

інших

недержавних суб’єктів публічної адміністрації, які поєднані чисельними
вертикальними зв’язками та об’єднані єдиною метою – публічному
забезпеченню на основі власних чи делегованих повноважень права громадян
на охорону здоров’я.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що
висновки, пропозиції та отримані результати можуть знайти застосування для
подальших

досліджень

загальнотеоретичних

питань,

пов’язаних

із

вдосконаленням адміністративно-правового забезпечення права на охорону
здоров’я населення в Україні. Висновки та пропозиції, сформульовані
дисертантом, можуть бути використані:
у науково-дослідній роботі – для подальшої розробки досліджень у
теорії адміністративно-правового забезпечення права на охорону здоров’я
населення;
у правотворчій діяльності – при вдосконаленні чинних нормативноправових

актів,

що

регулюють

питання

адміністративно-правового

забезпечення права на охорону здоров’я населення;
у правозастосовній діяльності – для удосконалення механізмів
забезпечення права на охорону здоров’я у практичній діяльності суб’єктів
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владних повноважень – під час забезпечення підзаконної та правозастосовчої
діяльності (акт про впровадження у практичну діяльність Департаменту
охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації від
18.11.2015 р. № 01.3/420/);
у навчальному процесі – при написанні підручників, навчальних
посібників та викладанні курсів «Адміністративне право», «Конституційне
право», (акт впровадження результатів дисертаційної роботи Чернівецького
ПВНЗ «Буковинський університет» від 23.11.2015 р. № 01-490).
Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні
положення й висновки дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри
конституційного, адміністративного та фінансового права Інституту права та
суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку
людини «Україна», де була виконана дисертація, а також були оприлюднені
автором

на

міжнародних

та

всеукраїнських

науково-практичних

конференціях: «Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та
основних свобод людини і громадянина» (м. Тернопіль, 11 грудня 2012 р.),
«Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому
освітньому середовищі» (м. Київ, 21-22 листопада 2012 р.), «Актуальні
проблеми юридичної науки» (м. Хмельницький, 23-24 листопада 2012 р.),
«Права человека и национальное законодательство: гуманизация права»
(г. Москва,
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февраля

2013

г.),

«Актуальні

проблеми

сучасного

адміністративного права» (м. Запоріжжя, 22 березня 2013 р.), «Молодь:
освіта, наука, духовність» (м. Київ, 4-5 квітня 2013р.), «Актуальні проблеми
навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у
світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів» (м. Київ, 20-21
листопада 2013 р.), «Інформаційні технології, економіка та право: стан та
перспективи розвитку (ІТЕП-2014)» (м. Чернівці, 3-4 квітня 2014 р.),
«Молодь: освіта, наука, духовність» (м. Київ, 9-10 квітня 2014 р.), «Актуальні
проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому
середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів» (м. Київ,
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20-21 листопада 2014 р.), «Актуальні проблеми навчання та виховання людей
в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про
права інвалідів» (м. Київ, 18-19 листопада 2015 р.).
Публікації. Основні положення та висновки, сформульовані в
дисертації, викладено у 18 публікаціях, у тому числі в семи наукових статтях,
з них п’ять опубліковано в наукових фахових виданнях України, одна стаття
– у виданні іншої держави, та в 11 тезах доповідей на міжнародних та
всеукраїнських науково-практичних конференціях, одні з яких – матеріали
круглого столу.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
В УКРАЇНІ

1.1. Забезпечення права на охорону здоров’я населення як правова
категорія
Право людини на охорону здоров’я є одним із визначальних серед
природних, невід’ємних, невідчужуваних і непорушних прав людини. Це
гарантує кожній людині як членові громадянського суспільства невтручання
держави у сферу її особистого та сімейного життя, захист від будь-яких форм
насильства, жорстокого й такого, що принижує людську гідність, ставлення.
Права людини на охорону здоров’я у сучасному їх розумінні поступово
формулювалися протягом останніх двох сторіч. Цей час умовно можна
розділити на три окремих історичних періоди. Перший – від Великої
французької революції до Першої світової війни, другий – період між
Першою та Другою світовими війнами; і третій, що триває й донині,
розпочався з другої половини XX ст. [86, с. 75].
Саме поняття «право на охорону здоров’я» виникло у середині XIX ст.,
коли у 1848 р. видатний діяч німецької медицини Рудольф Вірхов
сформулював тезу, що кожен німець має право на охорону свого здоров’я
[24, с. 272].
С. Ньюман у своєму дослідженні «Суспільне здоров’я і власність»
виходив із ідеї права людини на охорону здоров’я (хоча і не формував її
прямо) на основі прав людини на власність. Суть ідеї С. Ньюмана зводилася
до того, що охорона здоров’я є найважливішим благом для людини будьякого соціального походження [85, с. 127]. У ході суспільних процесів,
історичних перебудов поступово формувалося визначення поняття «право на
охорону здоров’я».
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Так, зокрема, Аристотель визначав здоров’я людини як щастя.
Найбільше щастя полягає в мудрості. Людське щастя розкривається в
розсудливості та цнотливості. Насолода людини – у діяльності, а фізичний
стан, в якому ми не відчуваємо болю, який не заважає виконувати функції
нашого щоденного життя: брати участь у керівництві, митися, пити й їсти,
робити все, що ми хочемо [85, с. 128].
Великий

мислитель

Г.

Гегель

зазначав,

що

здоров’я

–

це

«пропорційність організму між його наявним буттям. Воно полягає в
рівномірному відношенні органічного та неорганічного, коли для організму
немає нічого неорганічного, чого він не спроможний був би подолати» [85, с.
129].
У свою чергу А. Чехов писав, що здоров’я не означає просто
відсутність захворювань. Це щось позитивне, це життєрадісне й охоче
виконання обов’язків, що їх життя покладає на людину, здоров’я – це диво
[85, с. 130]. Л. Брусіловський під здоров’ям розумів стан організму людини,
коли функції всіх його органів і систем урівноважені із зовнішнім
середовищем і відсутні будь-які хворобливі зміни [85, с. 130].
Варто з’ясувати, що поняття «здоров’я», як і поняття «норма», є
умовним і об’єктивно встановлюється на основі фізіологічних і біохімічних
показників. У наукових джерелах поняття «охорона здоров’я» трактується
по-різному [89, с. 37]. Найбільш поширеною є дефініція, запропонована
Всесвітньою організацією охорони здоров’я (далі ВООЗ). Це визначення
використовується й у вітчизняній нормативно-правовій базі, зокрема в Законі
України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від
19 листопада 1992 року [54].
Також у преамбулі статуту ВООЗ 1948 р. були закріплені чотири
основоположні імперативи охорони здоров’я:
1) здоров’я – це стан повного фізичного, душевного і соціального
благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів;
2) володіння найвищим досяжним рівнем здоров’я є одним з основних
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прав кожної людини без врахування ознак раси, релігії, політичних
переконань, економічного чи соціального стану;
3) можливість користуватись усіма останніми досягненнями у сфері
охорони здоров’я є одним з фундаментальних прав кожної людини;
4) держави несуть відповідальність за здоров’я своїх народів і
зобов’язані застосовувати для його охорони необхідні соціальні, правові й
медико-санітарні заходи [53, с. 20].
Отже, володіння найвищим, який може бути досягнуто, рівнем
здоров’я є одним із основним прав кожної людини незалежно від раси,
віросповідання,

політичних

поглядів,

економічного

чи

соціального

становища. Здоров’я народу є основним фактором досягнення миру і безпеки
та залежить від найретельнішої співпраці осіб із державами. Енциклопедія
Ларусса трактує здоров’я як стан індивіда, організм якого функціонує добре
[100, с. 114].
Д. Ізуткін переконаний: якщо фізіологічні та психологічні процеси
перебувають у відповідності та гармонії один з одним, то такий стан
означатиме здоров’я. Зазначене свідчить, що визнання державою життя і
здоров’я людини найвищою цінністю є одним із пріоритетних публічних
інтересів держави, який закріплено у конституціях багатьох країн світу.
Вперше соціальні та економічні права громадянина були найбільш повно
врегульовані у Конституції Веймарської Республіки, ухваленої у 1919 році,
а право на охорону здоров’я (зокрема – на медико-санітарну допомогу)
увійшло до Конституції Ірландії у 1937 році (хоча нині така норма в ній
відсутня), а згодом це право, як соціальне право, було включено до
конституції інших держав, у результаті чого на сьогодні воно задеклароване
більше ста країнами світу [60, с. 8; 32, с. 9].
На думку І. Сенюти, здоров’я – це найважливіша потреба людини, що
означає її здатність до праці, гармонійний розвиток особи, вона є основою
передумов до пізнання довкілля, до самоствердження та щастя людини, до
подальшого розвитку людського суспільства, а, отже, трактує охорону
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здоров’я – як позитивне поняття суспільних та персональних ресурсів, а
також фізичних спроможностей [176, с. 28].
Таким

чином,

досліджуючи

історію

адміністративно-правового

забезпечення права на охорону здоров’ я в Україні, доцільно розглядати
п’ять періодів, зокрема: перший період (охоплює X – XVII століття); другий
період (охоплює правління

Петра Першого); третій період (охоплює з

середини XVIII до початку XX століття); четвертий період (охоплює
радянський період (1917-1991 pp.); п’ятий період (охоплює становлення і
розвиток правового забезпечення охорони здоров’я у незалежній Україні –
починаючи з 1991 року і до сьогодення) [174, с. 59].
Точкою відліку для історичного екскурсу обирають зазвичай X ст.,
що обумовлено низкою причин, основною з яких є поява Руської Правди –
першого писаного зводу руського права. Серед нормативно-правових актів,
що

регулюють

питання охорони здоров’я у Київській Русі, виділяють

основні: «Церковний Устав» Володимира Святославовича та Руську Правду.
«Церковний Устав» (к. X ст.), який складається з чотирьох розділів;
четвертий містить положення про «церковних людей», до яких належали й
лікарі. Лікарі монастирських лікарень розглядались як прошарок населення
держави – «церковні люди», а самі лікарні належали до церковних закладів
[169, с. 143].
У «Руській Правді» (XI ст.) згадується про необхідність оплати праці
лікаря, який надав медичну допомогу. У цей період допомогою вчених
лікарів могли користуватись лише феодальна верхівка та заможні верстви
населення. Основна маса населення у містах лікувалась у народних лікарівремісників, по селах – у знахарів і знахарок. Роль і значення Руської Правди
важко переоцінити, оскільки це перший державний нормативний акт, що
закріплює

норми

щодо

забезпечення права на охорону здоров’я. У

Київській Русі медична допомога надавалась у таких трьох видах як народна,
монастирська та світська (міська) медицина. Норми Руської Правди
регламентували світську медицину, «Церковний Устав» – монастирську
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медицину,

а

народна

– визначалась

морально-етичними

нормами

[169, с. 144].
Після утворення Московської держави значну роль у регулюванні
медичної діяльності почав відігравати Аптечний приказ, створений у 1581
році з метою централізації державного управління охорони здоров’я.
Аптечний приказ – це орган державного управління медициною, що
здійснював чисельні організаційні та правові функції [210, с. 7]. Аналіз
діяльності Аптечного приказу дозволяє виділити такі його функції:
організація медичного забезпечення; забезпечення лікарськими засобами;
видача дозволів на право займатись медичною діяльністю; організація
воєнно-медичної служби; медичне освідування; підготовка вітчизняних
медичних кадрів [101, с. 35-36].
Кінець XVII століття позначається приходом до влади Петра І, за час
правління якого відбулось багато змін у всіх сферах життєдіяльності, у тому
числі й у питаннях правового регулювання. Пріоритетними у сфері медицини
були у період правління Петра І такі питання: підготовка вітчизняних
медичних кадрів; поява нормативно-правових актів, що забезпечують сферу
медицини; побудова шпиталів, організація медичних шкіл і відкриття аптек;
реорганізація органів державного управління медичними справами [170, с.
219].
Ключовими

нормативно-правовими

актами

цього

періоду,

що

присвячені правовому забезпеченню медицини, були Статут Військовий
1716 року і Статут Морський 1720 pоку, які цілісно врегулювали питання
організації медичної діяльності [13]. Військовий Устав, який визначав
загальну систему організації армії, важливе місце відвів питанням організації
медичної справи, а саме: дві глави висвітлювали функціонування шпиталів
і професійну діяльність лікарів та аптекарів. Особливої уваги заслуговує
питання оплати за лікування. На відміну від «Руської Правди», що
передбачала певну плату за надання медичної допомоги, Статут законодавчо
закріпив безоплатну систему надання медичної допомоги в армії, за винятком
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випадків, коли отримання плати за лікування буде правомірним, тобто
йдеться про венеричні захворювання і побутові травми, що отримані в
позаслужбовий час. Морський Статут регулював питання організації

і

функціонування Військово-Морського флоту Росії і значну увагу приділяв
організації медичної діяльності [170, с. 222].
Третій період (середина XVIII ст. – 1917 р.) у розвитку правового
забезпечення

медичної

діяльності

характеризується

продовженням

тогочасними російськими правителями реформаторських ідей Петра І,
значними досягненнями вчених і лікарів (М. Ломоносов, І. Сєченов,
М. Мудров, М. Пирогов та інші), а також прагненням зміцнити державний
характер охорони здоров’я. У цей період було здійснено реорганізацію
медичної діяльності у різних напрямах [170, с. 222]:
Реформування системи державного управління медициною: посилення
ролі й значення держави у питаннях регулювання організації і надання
медичної допомоги; удосконалення підходів до надання права на заняття
медичною
обумовленої

(фармацевтичною)
вертикальної

діяльністю;

підпорядкованості

поліпшення

законодавчо

управлінських

структур

охорони здоров’я [101, с. 36].
У XIX ст. в Російській імперії починає функціонувати три
організаційно-правові рівні охорони здоров’я: на місцях діяли повітові і
міські лікарі – перша інстанція, потім лікарські управи і насамкінець – вища
інстанція – Медична рада, що інспектувала лікарські управи; керівництво
медициною представниками, які мали медичну освіту [23, с. 30].
Запровадження

приказної

медицини,

чи

медицини

приказів

громадської опіки. Законодавчою основою існування цього інституту було
положення «Про заклади для управління губерніями» (1775 р.). Основною
метою Приказів громадського опікування було створення

нової системи

допомоги бідним та нужденним, котра об’єднала в собі заклади суспільної і
медичної допомоги, зокрема народні школи, сиротинці, лікарні, аптеки,
будинки для невиліковно хворих і для психічно хворих. Медична допомога
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у лікарнях «приказної медицини» соціально незахищеним прошаркам
надавалась

безоплатно,

а

забезпечені люди лікувались за певну плату

[171, с. 64].
Ще одним нормативно-правовим актом був Лікарський статут, що
увійшов до Зводу Законів Російської імперії 1875 року, який визначав
обов’язки і професійну кваліфікацію лікарських інспекторів. За час правління
Миколи І було видано законодавчі акти, що закріплювали вимоги, які
ставились до лікарів: лікар прирівнювався за своїм званням до чиновника,
мав обов’язок надавати медичну допомогу незалежно від соціального статусу
і матеріального стану людини, а також великого значення набула
необхідність обов’язкового колегіального вирішення складних клінічних
ситуацій [101, с. 37].
Перетворення у системі вищої медичної освіти:
– надання права Московському університету присуджувати вчений
ступінь доктора медицини на підставі указу Катерини II від 17 вересня
1791 року. Це створювало можливості для заснування вітчизняних наукових
шкіл, певної наступності у викладанні медичних наук;
– розгляд медицини не як окремої галузі знань, а як одного з напрямів
природознавства. Це сприяло зміні поглядів на медицину та розширення
викладання у медичних навчальних закладах природничих наук (ботаніки,
фізики, хімії). Законодавчим забезпеченням цього процесу була «Попередня
постанова про посади тих, хто навчає і навчається, до відновлення повного
дня медичних училищ у статуті» (1795 р.);
– перепідпорядкування усіх вищих медичних навчальних закладів
одному відомству. Це завдання було вирішено шляхом передачі усіх вищих
медичних навчальних закладів до управління Міністерства народної освіти,
згідно з Указами імператора Миколи II від 27 і 28 квітня 1840 року; втілення
в життя єдиного державного стандарту у сфері лікарської освіти [171, с. 70].
У основі цього реформування лежала ідея етапності клінічної освіти,
зокрема

на

першому

етапі

– теоретичне

оволодіння

клінічними
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дисциплінами, що поєднувалось з методикою обстеження хворого; на
другому – вивчення класичних форм захворювань, що проводилось у
факультетських клініках; завершальним етапом медичної освіти було
вивчення різноманітних варіантів однакових захворювань, що проводилось у
шпитальних клініках. Правовою основою цієї реорганізації була «Додаткова
постанова

про

медичний

факультет

імператорського

Московського

факультету» (1845 р.) [171, с. 72].
Запровадження земської медицини. Виникнення земської медицини
безпосередньо пов’язане із земською реформою 1864 року. Імператор
Олександр II затвердив «Положення про губернські та повітові земські
заклади», у результаті чого з’явились нові форми місцевого самоврядування
– земства. Основним завданням земської медицини було забезпечення
рівного доступу до медичної допомоги для всього населення держави, у
першу чергу для сільського. Важливими законодавчими новелами земської
медицини були: «діяльність» у медичному
населення; плановість у проведенні

обслуговуванні

сільського

заходів медичного забезпечення

населення; універсальність медичної допомоги, що надається одним
земським лікарем; поєднання лікувальної і профілактичної спрямованості у
діяльності щодо організації

права на охорону здоров’я населення;

безоплатність надання медичної допомоги [101, с. 267].
Адміністративно-правовому

забезпеченню

земської

медицини

слугували посадові правила для медиків, посадові інструкції для лікарів,
фельдшерів і повитух, де закріплювались їх обов’язки, зокрема жити на своїй
дільниці, щоденно зранку приймати хворих, повідомляти про будь-які
інфекційні захворювання [101, с. 38].
Адміністративно-правове забезпечення права на охорону здоров’я у
радянський

період

представлене

низкою

нормативно-правових

актів,

серед яких треба виокремити: Декрети про безоплатну передачу лікарняним
касам усіх лікувальних закладів на підприємствах (1917 р.), про допомогу
потерпілим від нещасних випадків на підприємствах (1917 р.), про
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страхування робітників на випадок хвороби (1918р.), про професійну роботу
і права медичних працівників (1924 р.), Постанова про порядок проведення
медичних операцій (1937 р.), Основи законодавства Союзу РСР і союзних
республік про охорону здоров’я (1969 р.) [101, с. 270].
Цікавим є нормативний акт, що регулював питання надання медичної
допомоги і визначав правовий статус медичних працівників – Декрет
(Положення) «Про професійну роботу і права медичних працівників». Цей
документ майже протягом півстоліття був для лікарів основним юридичним
документом, своєрідним статутом, що регламентував лікарську діяльність
[101, с. 38].
У ньому були визначені права та обов’язки лікаря, правовий порядок
проведення лікувально-профілактичних заходів, у тому числі і хірургічного
втручання, передбачені умови залучення лікарів до обслуговування
військових і судово-слідчих органів, відповідальність медичних працівників
за професійні порушення та інше [101, с. 38].
В Українській РСР було розроблено проект Кодексу законів про
охорону здоров’я (1925 p.), але він так і не був прийнятий. Цей документ
складався з 14 відділів, більшість з яких поділялась на розділи, а ті, у свою
чергу, на статті [101, с. 271].
Аналізуючи ситуацію з охороною здоров’я за часів ЗУНР, варто
підкреслити, що поряд з іншими важкими проблемами, які отримала у спадок
республіка, однією з найтяжчих була загрозлива епідемічна ситуація. Вона
стала наслідком воєнної розрухи, відсутністю ліків та наявністю великої
кількості колишніх військовополонених. Протягом 1919 року, враховуючи
польську окупацію, від тифу померло 100 тисяч осіб цивільного населення, а
протягом І Світової війни – 50 тисяч осіб. У цілому на тиф протягом 1919
року хворіло понад 400 тисяч осіб, що становило більше 10% всього
населення. Санітарний відділ Державного секретарства внутрішніх справ
здійснював усі можливі заходи, щоб утримувати ситуацію під контролем.
Наприклад, місячний бюджет

медичних

закладів

Волинського

повіту
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складав 34 400 корон, з них оплата двох лікарів 3 600 і 6 600 корон, кошти на
ліки 6 600 корон і оплата 33 санітарів по 50 корон на день. У цілому,
зусиллями органів влади ЗУНР, а особливо санітарного відділу Державного
секретарства внутрішніх справ, ситуація з інфекційними захворюваннями
була взята під контроль [101, с. 271].
За

часів

Директорії

Української

Народної

Республіки Урядова

Комісія з розроблення Конституції Української Держави видала проект –
Основний Державний Закон Української Народної Республіки. Розділ 3
«Права та обов’язки громадян» у ст. 36 закріпив норму, яка визначає:
«Людська праця, здоров’я та життя стоять під охороною закону» (ч. 1), а у
ч. 3 цієї ж статті передбачено: «Окремий закон забезпечить матеріально
робітників або їх родини за відповідною участю заінтересованих сторін на
випадок недуг, каліцтва, старості і смерті».
Право на охорону здоров’я отримало своє закріплення також і у
радянських конституціях, зокрема у Конституції УРСР від 30 січня 1937
року (ст. 119) та у Конституції

УРСР від 20 квітня 1978 року (ст. 40)

[101, с. 272].
Основи законодавства про охорону здоров’я 1969 року були
узагальнювальним актом, у якому містились перероблені, доповнені і
систематизовані основні правові документи, що діяли у системі охорони
здоров’я до цього часу. У прийнятому документі вперше на рівні закону
був узагальнений і закріплений той унікальний досвід у сфері охорони
здоров’я,

котрий

був

нагромаджений

за майже

півстолітній

досвід

періоду діяльності радянської охорони здоров’я. Регламентація медичної
діяльності

у

цей

період

характеризується,

як

правило,

відомчою

нормотворчістю [101, с. 272].
Поділяємо думку професора С. Стеценка, що вищенаведений короткий
історико-правовий огляд регламентації охорони здоров’я дає можливість
ознайомитися із правовим забезпеченням однієї з найважливіших сфер
життєдіяльності, виявити особливості та узагальнити багатовіковий досвід і
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практику функціонування медичної діяльності у вітчизняній історії і
виробити стратегію реформування охорони здоров’я на сучасному етапі,
починаючи з удосконалення законодавчого забезпечення цієї сфери у нашій
державі. Такий підхід дозволить не відходячи від своїх традицій створити
належний фундамент для охорони здоров’я – законодавчу базу, яка повинна
у повній мірі відповідати міжнародно-правовим стандартам, сучасним
реаліям і звичаям України [101, с. 273].
Конституційне ж закріплення на сьогодні прав і свобод людини як
найвищої цінності та їхня відповідність міжнародним нормам права є одною
з важливих ознак демократичної держави, тому невід’ємним та непорушним
правом кожної людини – є право на охорону здоров’я. Суспільство й держава
відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров’я і
збереження

генофонду народу України,

забезпечують пріоритетність

охорони здоров’я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання,
побуту

і

відпочинку

населення,

розв’язання

екологічних

проблем,

вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя
[11, с. 178].
Власне тому дослідження адміністративно-правового забезпечення
права на охорону здоров’я часто привертали увагу як сучасних науковців
України, так і вчених за її межами. На жаль, в Україні проблема
адміністративно-правового забезпечення права на охорону здоров’я вивчена
недостатньо, хоча зацікавленість нею науковців і практиків невпинно
зростає. Окремі аспекти права на охорону здоров’я розглядалися у рамках
конституційного, адміністративного права (В. Волков, З. Гладун, В. Скомороха, С. Стеценко та ін.), цивільного права (З. Ромовська, А. Савицька),
деколи – з позиції кримінального права (В. Грищук, Є. Фесенко та ін.). Проте
комплексного загальнотеоретичного дослідження права на охорону здоров’я
та його законодавчого забезпечення в Україні є, на жаль, недостатнім. Саме
тому таке дослідження є необхідною складовою розвитку як загальної теорії
прав людини, так і науковою передумовою визначення шляхів та засобів
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підвищення ефективності державно-юридичного захисту права на охорону
здоров’я. Усі зазначені вище обставини підтверджують актуальність такого
дослідження, його теоретичну й практичну цінність [174, с. 4-5].
Значний доробок у висвітленні зазначеного кола питань належить
зарубіжним вченим, зокрема В. Акопову, М. Герасименку, С. Корсакову,
Д. Леонтьєву, М. Малеїній, Л. Маркенштейну, О. Мохову, М. Нестеровічу,
В. Попову, В. Поттеру, В. Рикову, В. Сальніковій, О. Тихомирову та іншим.
Зазначимо, що Конституція України гарантує кожному громадянину
право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування.
Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних
соціально-економічних,

медико-санітарних

і

оздоровчо-профілактичних

програм (ст. 49) [79]. Кожна людина має право захищати своє життя і
здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань. Ці
конституційні засади створюють відповідний правовий режим реалізації
різноманітних елементів права на здоров’я у межах правової системи
України.
Для розкриття змісту права на охорону здоров’я, вважаємо за доцільне,
навести визначення поняття охорони здоров’я та розмежувати терміни
«захист» і «охорона», які мають різне смислове навантаження у загальній
теорії прав людини. Звичайно, поняття «охорона» і «захист» у багатьох
аспектах збігаються, але тим не менше є багато серйозних підстав, щоб
зазначені поняття розділяти [233, с. 80].
Незважаючи на етимологічну близькість, як зазначає О. Сосніна,
юридична теорія розрізняє поняття охорони і захисту прав людини
[187, с. 41; 186, с. 337]. Під охороною розуміються заходи, що здійснюються
державними органами та громадськими організаціями до порушення прав
людини, а також сприяють їх нормальній реалізації. Захист передбачає
прийняття заходів конкретним органом, самою уповноваженою особою у
випадку порушення права до його поновлення. Застосування термінів
«захист» та «охорона» прав, свобод громадян і законних інтересів держави в
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однаковому значенні тим, що законодавець їх використовує для позначення
діяльності, яка полягає у забезпеченні дотримання прав і свобод людини і
громадянина, а також інтересів держави, які охороняються законом. У
юридичній науці існують різні підходи до розуміння самого поняття захист.
Так, зокрема, Ю. Сергєєв зазначає, що відповідно до традиції, яка
склалась, під поняттям «охорона прав» охоплюється вся сукупність заходів,
що забезпечують нормальний хід реалізації прав. Сюди належать заходи не
лише правового, але й економічного, політичного, організаційного та іншого
характеру, спрямовані на створення необхідних умов для здійснення
суб’єктивних прав [177, с. 30]. У юридичній науці й законодавстві
використовується і поняття охорони у вузькому значенні. У цьому випадку
воно охоплює лише ті, передбачені законом заходи, які спрямовані на
відновлення або визнання цивільних прав, і захист інтересів у випадку їх
порушення або оспорювання. З метою усунення термінологічної плутанини,
охорону у вузькому значенні слова прийнято називати захистом [21, с. 107].
Елементи змісту права на охорону здоров’я містяться й у сучасному
сімейному законодавстві: право на взаємну обізнаність про стан свого
здоров’я особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу і репродуктивне
здоров’я, як невід’ємний елемент права на материнство та права на
батьківство [181, с. 11].
Російський вчений М. Воробйов визначає право на охорону здоров’я
як конституційну засаду, принцип діяльності держави, а захист – як
діяльність суду щодо здійснення цього принципу у кожному конкретному
випадку [29, с. 18].
Поняття «захист прав» правильно визнається більш вузьким поняттям
порівняно з «охороною прав», адже необхідність у захисті прав і законних
інтересів виникає у зв’язку з порушенням цих прав або зловживання ними,
невиконанням юридичних обов’язків тощо. Охорона ж досягається шляхом
використання правових заходів, які забезпечують нормальний хід реалізації
права, перетворення закладених у суб’єктивні права можливостей у
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реальність, прийняття правових заходів, які сприяють вільному здійсненню
уповноваженою особою своїх прав і законних інтересів, й тим самим –
попередженню правопорушень і причин, що їх породжують. Тому захист
права пов’язується з діяльністю, що здійснюється у випадку порушення
суб’єктивних прав, а охорона розглядається як більш широке у порівнянні з
захистом права поняття, оскільки воно пов’язане із застосуванням не лише
регулятивних за змістом норм, але й охоронних. Це поняття означає
діяльність, що забезпечує належну реалізацію суб’єктивного права [233, с.
82], [155, с. 79].
Резюмуючи вказані визначення охорони здоров’я, можна зазначити,
що

під цим поняттям розуміється система засобів, що спрямовані на

збереження, зміцнення, розвиток та, у випадку порушення, відновлення
максимально досяжного рівня фізичного й психічного стану людського
організму, які зобов’язані здійснювати органи державної влади й органи
місцевого самоврядування, громадські організації, а також людина та
населення як в інтересах кожної фізичної особи, так і суспільства в цілому
[232, с. 68].
Своєю чергою, визначення поняття та змісту права на

охорону

здоров’я на основі реальних критеріїв здоров’я повинно допомогти
досягненню

реально-ефективного

результату

правового

забезпечення.

Зауважимо, що право на здоров’я пов’язане з правом на життя, особливо
щодо

захисту

від

протиправних

посягань,

усунення

небезпеки

та

забезпечення безпечних умов довкілля (навколишнього середовища). Тому
важливим питанням є час виникнення та припинення права на здоров’я, а
також можливості розпорядження своїм правом на здоров’я після власної
смерті [155, с. 80].
Право на охорону здоров’я органічно пов’язане з правом людини на
життя, стан здоров’я – це нормальний стан життя. Разом з тим, право на
життя є більш загальним і всеохоплюючим. Можна стверджувати, що
здійснення право на охорону здоров’я знаходиться у прямій залежності від
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здійснення права людини на життя. Наприклад, їх зв’язок можна простежити
так: право на штучне запліднення можливе лише завдяки здійсненню права
на донорство, яке є елементом права на здоров’я [156, с. 393].
У науковій літературі забезпечується визначення права людини, яке
покликане забезпечувати вказане благо. З одного боку вживається
терміносполучення – право на здоров’я, з іншого – право на охорону
здоров’я. Зазначене положення дає змогу констатувати – право на охорону
здоров’я і виникає разом з правом на життя. Часом виникнення цього права є
момент виникнення блага здоров’я. Благо здоров’я, як і життя, виникає не з
часу народження, а з моменту запліднення, тобто з початком реалізації
генетично обумовленої програми із саморозвитку зародка людини. Яскравим
прикладом обумовленого є весь комплекс заходів, спрямованих на захист
здоров’я плоду людини, моніторинг його внутрішньоутробного розвитку,
який здійснюється до її народження [163, с. 164].
Право на життя в аспекті розпорядження своїм життям проявляється як
можливість піддавати себе значному ризику і вирішувати питання про
припинення життя. Так, в Нідерландах у деяких випадках поведінка
громадянина з високим ризиком для власного життя державою не
забороняється, а отже, опосередковано визнається [25, с. 140].
Також необхідно відмітити той факт, що на шляху реалізації права на
життя викристалізувався новий аспект – евтаназія, що є надзвичайно
складною і багатоаспектною проблемою. Зокрема, питання еутаназії набули
особливої актуальності в останні десятиріччя, коли медицина досягла
небачених досі вершин, людина в її протистоянні зі смертю здобула великих
успіхів в галузі реаніматології і трансплантології, були освоєні і
продовжують вивчатись нові методики життєзабезпечення і реабілітації
хворих, що перебувають у коматозному стані, уточнені критерії настання
смерті людини [190, с. 150]. Успіхи у розвитку медицини поставили перед
людиною низку питань, відповідь на які досі не знайдена. Зокрема, чи має
право людина розпоряджатись своїм життям і взагалі відмовитись від нього,
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звернувшись до медичного працівника з проханням припинити лікування у
випадку наявності хвороби чи стану, що загрожує життю? Якщо пацієнт має
таке право, то чи може медичний працівник, професія якого зобов’язує його
до кінця боротися з хворобою, забезпечувати, а не позбавляти життя,
задовільнити

прохання хворого? Чи правомірно і гуманно відмовити

безнадійно хворому у проханні припинити раз і назавжди його страждання,
право померти гідно? Чи не буде така відмова розцінена як застосування до
даної особи катувань, насильства, жорстокого чи такого, що принижує
людську гідність ставлення, які передбачено міжнародним законодавством і
національною нормативно-правовою базою сучасних держав? Це лише
незначне коло питань, які виникають при дослідженні цієї проблеми, та які
активно обговорюються як медиками, так і юристами, психологами і
представниками духівництва [232, с. 224], [157, с. 12].
Проте благо здоров’я відрізняється від блага людини на життя. Це
пов’язано з тим, що стан здоров’я людини є динамічним і постійно
змінюється під впливом різноманітних чинників. Одним із останніх є
нормативно-правова основа регламентації вищезазначеного блага.
В Україні адміністративно-правове забезпечення права на охорону
здоров’я здійснюється Конституцією України, Основами законодавства
України про охорону здоров’я, Законами України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя

населення», «Про

захист

населення від інфекційних хвороб», «Про запобігання захворювання на
синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення»,
«Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз», «Про психіатричну
допомогу», «Про лікарські засоби» та іншими законодавчими актами,
прийнятими відповідно до них [15].
Сучасна законодавча система України не містить категорії «права
особи на здоров’я», використовуючи замість неї декілька понять, серед
яких – «охорона здоров’я». Комплексність розуміння права людини на
здоров’я підкреслено широким колом елементів цього права, включеним до
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структури особистих немайнових прав. До них, можна можна віднести: право
на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров’ю, право на захист
життя та здоров’я від протиправних посягань, право на охорону здоров’я,
право на медичну допомогу, право на інформацію та таємницю про стан
свого здоров’я, право на медичне страхування, право фізичної особи, яка
перебуває на стаціонарному лікуванні у медичному закладі, право на
донорство та інші [234, с. 79].
Законодавство України визначає здоров’я як стан повного фізичного,
душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і
фізичних дефектів.
Таке розуміння поняття здоров’я відображає преамбулу Статуту
Всесвітньої організації охорони здоров’я. Наведене визначення здоров’я
носить абсолютний характер, тобто за цією позицією формується межа
ідеального здоров’я, що за зрозумілих причин залишається для більшості
населення недосяжним. Так, зокрема, О. Тихомиров вважав, що суспільне
здоров’я – це сукупний стан здоров’я кожного окремого громадянина у
масштабах всього населення країни, підтримка стабільного мінімального
допустимого

рівня,

що

гарантується

державою.

Особисте

здоров’я

громадянина – це медико-соціальний статус індивіда в умовах фізичного та
психологічного благополуччя організму при належній його діяльності.
Підтримка особистого здоров’я здійснюється громадянином особисто з
використанням для цього існуючих у державі можливостей оздоровлення та
лікування [208, с. 246].
Диференційований підхід щодо визначення поняття «права на охорону
здоров’я» присутній і в юридичній доктрині. Зупинимося на цьому
детальніше. На думку Л. Красавчикової, право на охорону здоров’я можна
визначити як систему встановлених державою регулятивних та охоронних
правових норм, що регулюють відносини з приводу особистого блага –
здоров’я громадянина [84, с. 24]. До числа елементів, які зараховує науковець
Л. Красавчикова до регулятивної частини права на здоров’я, належать: право
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на

отримання

профілактичну,

кваліфікованої

медичної

лікувально-діагностичну,

допомоги

(що

реабілітаційну,

охоплює
протезно-

ортопедичну та зубопротезну допомогу); право на своєчасну допомогу
ліками; право на кваліфіковане та своєчасне протезування; право на
лікарсько-косметологічне лікування; право на донорство та трансплантацію;
право на участь у медичному експерименті.
У свою чергу, М. Малеїна визначає право на охорону здоров’я як
право, позитивний зміст якого складається з правомочностей володіння,
розпорядження власним здоров’ям та його використанням. Зазвичай ці
правомочності фактично здійснюються постійно, «юридично» начебто
непомітно, але проявляються у випадках порушення здоров’я або інших
випадках [96, с. 28; 97].
До числа цих специфічних ситуацій (тобто до елементів права на
здоров’я) належать такі: право на укладання договору про надання медичної
допомоги; виношування та народження жінкою дитини, зачатої шляхом
імплантації в її організм чужої заплідненої яйцеклітини, з наступною
передачею народженого його біологічним батькам; право на участь у
медичному експерименті; право на відмову від медичного втручання або
вимога на його отримання; право на укладання договору донорства [164, с.
96].
Визначаючи право на здоров’я з цивільно-правових позицій як стан
повного фізичного та психологічного благополуччя людини, цивільноправові засоби захисту повинні бути спрямовані на запобігання порушенням,
що можуть спричинити людиною її фізичного або психічного благополуччя
[218, с. 96].
Враховуючи суспільну та особистісну цінність здоров’я у сфері
приватноправових відносин, доцільно вести мову про відносне індивідуальне
здоров’я, що є основою особистого блага здоров’я.
Індивідуальна відносність здоров’я втілюється у тому, що кожна
людина залежно від стану свого організму та характеру різного роду
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фізіологічних, психологічних та соціальних навантажень, вважає для себе
нормальним станом функціонування організму за конкретних об’єктивно
існуючих умов соціального оточення та навколишнього середовища. Людина
є самостійним «споживачем» власного здоров’я. Саме цим благо здоров’я
відрізняється від права на охорону здоров’я, що може здійснюватись як
особою самостійно, так й іншими уповноваженими на те особами з
урахуванням приватних та суспільних інтересів.
Отже, право на охорону здоров’я можна визначити, як право відносин,
пов’язаних із здійсненням споживання блага здоров’я (самостійно або за
допомогою інших осіб) у сфері приватного життя, що триває упродовж
всього життя.
Сучасна юридична наука містить різні підходи до тлумачення змісту
внутрішніх складових права на охорону здоров’я. Аналіз Конституції
України, Основ законодавства України про охорону здоров’я, Цивільного та
Сімейного кодексу України та інших нормативно-правових актів доводить,
що до змісту категорії права на здоров’я входять чотири основні групи прав:
право на охорону здоров’я, право на медичну допомогу, право на медичну
інформацію та право на медичне страхування [107]. Розглянемо їх
детальніше.
Право на охорону здоров’я, закріплене в статті 49 Конституції
України, – це сукупність правових норм, що регулюють відносини з приводу
збереження, підтримки та зміцнення здоров’я. Це право спрямоване на
забезпечення збереження і розвитку фізіологічного та психологічного стану
організму при оптимальній соціальній активності людини, за відсутності
стану захворювання і при максимальній біологічно можливій індивідуальній
тривалості якісного життя [78].
З іншого боку, право на охорону здоров’я – це забезпечувальне право,
здійснення його спрямоване на недопущення погіршення стану здоров’я
особи. Основними елементами цього права є право на використання
допустимих засобів забезпечення здоров’я (індивідуально або за допомогою
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спеціально уповноважених організацій). У цьому випадку доведеність
об’єктивного позитивного впливу на стан здоров’я цих засобів не є
принциповим. Особа має право використати всі доцільні з її точки зору
засоби зміцнення здоров’я, за винятком тих, що можуть негативно вплинути
на стан її здоров’я. Відповідно особа може бути споживачем немедичних
послуг, спрямованих на забезпечення її здоров’я [34, с. 8].
До змісту права на охорону здоров’я можна віднести і право на
усунення небезпеки, яка загрожує здоров’ю, та право на проживання за умов
відсутності дії будь-яких впливів техногенного або природного характеру на
здоров’я, право на допомогу у випадках «особливих потреб» (допомога
особам з набутими або вродженими фізичними або психічними розладами та
аномаліями розвитку, а також жінок у стані вагітності).
На відміну від права на охорону здоров’я, право на медичну допомогу
піддається більш чіткому визначенню. Так, в медичній енциклопедії медична
допомога тлумачиться як комплекс заходів медико-соціального призначення,
що включає в себе профілактичну, лікувальну, діагностичну, реабілітаційну,
протезно-ортопедичну,

зубопротезну

допомогу,

а

також

догляд

та

обслуговування дітей, хворих, непрацездатних та інвалідів [20, с. 119].
Специфічним є і суб’єкт цих суспільних відносин з приводу здійснення
права на медичну допомогу. Цим суб’єктом є пацієнт, а тому зазначені права
є правами пацієнта. До змісту права на медичну допомогу відповідно до
Основ законодавства України про охорону здоров’я можна віднести: право на
звернення за наданням медичної допомоги; право на вибір лікаря та вибір
методів лікування відповідно до його рекомендацій; право на поінформоване
погоджене надання медичної допомоги; право на відмову від лікування;
право пацієнта, що знаходиться на стаціонарному лікуванні; право на
направлення на лікування за кордон; право на забезпечення протезною
допомогою (в тому числі необхідно розуміти і право на реставрацію
анатомічних ознак зовнішності); право на забезпечення якісними та
ліцензованими лікарськими засобами; право на зміну (корекцію) статевої
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належності; право на безпечну медичну допомогу; право на застосування
якісних і дозволених методів медичної допомоги.
Законодавство про охорону здоров’я містить правові норми, що
регулюють права, які можна віднести до змісту права на здоров’я. Ними є
право на донорство та право на трансплантацію.
Крім зазначених, до числа складових права на медичну допомогу
необхідно зараховувати право пацієнта на полегшення болю, пов’язаного з
захворюванням або медичним втручанням, усіма доступними засобами;
право на компенсацію шкоди, завданої у процесі надання медичної
допомоги; право на застосування нових та експериментальних методів або
засобів надання медичної допомоги.
До змісту такого елементу права на охорону здоров’я, як право на
медичну інформацію, необхідно віднести право на інформацію про стан
власного здоров’я; право на інформацію про стан здоров’я інших осіб; право
на інформацію щодо поширення інфекційних хвороб; право на проведення
консиліуму або консультацій інших спеціалістів [36, с. 30].
І нарешті, право на медичне страхування складається з права на
отримання медичної допомоги у межах загальнодержавних або місцевих
програм

добровільного

медичного

страхування;

право

на

вибір

страхувальника страхового медичного випадку, право на вибір лікувального
закладу, лікаря та засобів лікування відповідно до договорів обов’язкового та
добровільного

медичного

страхування,

та

неправильного

лікування

[161, с. 63].
Щодо останньої групи прав на охорону здоров’я, то їх формування та
нормативна регламентація у найближчому майбутньому є об’єктивною і
нагальною необхідністю. На наш погляд, саме відсутність у законодавстві
нормативно-правових актів щодо забезпечення суспільних відносин у сфері
медичного страхування завдає шкоди забезпеченню не лише приватним, але
й публічно-правовим інтересам. Співвідношення та взаємозв’язок приватного
та публічного права у сфері охорони індивідуального та суспільного здоров’я
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залишаються і сьогодні важливими, дискусійними та потребують подальшого
вивчення.
Викликає необхідність визначення приналежності до змісту права на
охорону здоров’я права на участь у медичному експерименті та права на
відмову від лікування. Стосовно першого, зауважимо, що критерієм
віднесення права на участь у медичному експерименті до змісту права на
життя є нез’ясованість можливих наслідків участі у медичному експерименті.
Неможливість підрахунків та відстеження рівня ризиків вимагає оцінки
участі у таких діях, як здійснення права саме на життя, але не на здоров’я.
Щодо другого, то у законодавстві більш доцільним є вести мову не про
відмову від лікування, а про відмову від медичного втручання, що є більш
ширшим за своїм змістом поняттям і включає в себе не тільки відмову від
лікування, але і від профілактики, реабілітації та діагностики [36, с. 32].
Розглянувши поняття та зміст права на охорону здоров’я, можна
зробити висновок, що структурними елементами права на охорону здоров’я
як загальносоціального (природного) права людини є такі можливості:
– життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та
необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання
здоров’я (ст. 25 Загальної Декларації прав людини; п. 1 ст. 11 Міжнародного
пакту про економічні, соціальні і культурні права) [106, с. 24];
– заборона катування чи жорстокого, нелюдського або принижуючого
гідність поводження чи покарання, зокрема, особу не може бути без її вільної
згоди піддано медичним чи науковим дослідам (ст. 7 Міжнародного пакту
про громадянські і політичні права, ст. 5 Загальної Декларації прав людини;
ст. 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод);
– зниження рівня мертвонароджуваності та дитячої смертності й
здорового розвитку дитини (п. «а» ст. 12 Міжнародного пакту про
економічні, соціальні і культурні права; п. «а» ст. 24 Конвенції про права
дитини);
– покращення всіх аспектів гігієни зовнішнього середовища і гігієни
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праці у промисловості (п. «б» ст. 12 Міжнародного пакту про економічні,
соціальні і культурні права; п «е» ст. 24 Конвенції про права дитини);
– запобігання і лікування епідемічних, ендемічних, професійних та
інших хвороб і боротьба з ними (п. 1, 3 ст. 11 Європейської соціальної
хартії);
– медична допомога (п. «д» ст. 12 Міжнародного пакту про економічні,
соціальні і культурні права; ч. 1 ст. 24 Конвенції про права дитини; ст. 13
Європейської соціальної хартії);
– консультативні і просвітницькі послуги (п. «і» ст. 24 Конвенції про
права дитини; п. 2 ст. 11 Європейської соціальної хартії);
– справедливі й сприятливі, безпечні та здорові умови праці (ст. 23
Загальної Декларації прав людини; ст. 7 Міжнародного пакту про економічні,
соціальні і культурні права; ст. ст. 2, 3 Європейської соціальної хартії);
– охорона материнства (п. 2 ст. 10 Міжнародного пакту про економічні,
соціальні і культурні права; п. «д» ст. 24 Конвенції про права дитини;
ст. ст. 8, 17 Європейської соціальної хартії);
– захист дітей і молоді у сфері охорони здоров’я (п. 3 ст.10
Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права; ст. 24
Конвенції про права дитини; ст. ст. 7, 17 Європейської соціальної хартії)
[76, с. 130].
Вказані складові елементи можемо класифікувати з урахуванням
певних критеріїв:
а) за значенням для їх носія:
– основні, тобто ті, що безпосередньо пов’язані з правом людини на
охорону здоров’я, зокрема, життєвий рівень, який є необхідним для
підтримання здоров’я; запобігання і лікування епідемічних, ендемічних,
професійних та інших хвороб і боротьби з ними тощо;
– додаткові, тобто опосередковано пов’язані з правом на охорону
здоров’я, наприклад, заборона катувань чи жорстокого, нелюдського або
такого, що принижує гідність поводження чи покарання, зокрема, особу не
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може бути без її вільної згоди піддано медичним чи науковим дослідам;
справедливі, безпечні й здорові умови праці та інші.
б) за суб’єктним складом:
– загальні, тобто необхідні будь-якій категорії людей, зокрема,
життєвий рівень, який є необхідним для підтримання здоров’я; найвищий
досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я; медична допомога тощо;
– спеціальні, тобто можливості окремих категорій (дітей, матерів
тощо), а саме, охорона материнства; скорочення мертвонароджуваності та
дитячої смертності й здорового розвитку дитини та інші [232].
Узагальнюючи вище проаналізоване, можемо зробити такі висновки
[232]:
1. Право людини на охорону здоров’я як загальносоціальне (природне)
явище – це можливість людини використовувати усі соціальні, насамперед
державні, засоби, спрямовані на збереження, зміцнення, розвиток та, у
випадку порушення, відновлення максимально досяжного рівня фізичного та
психічного стану її організму.
2. Право на охорону здоров’я – це право людини вільно на власний
розсуд визначати свою поведінку щодо індивідуального здоров’я. В основі
цього права, яке виникає одночасно з правом на життя, лежить благо на
відносне індивідуальне здоров’я. Здійснення права на здоров’я пов’язане з
регулюванням відносин по провадженню споживання блага здоров’я –
самостійно або за допомогою інших осіб, що продовжується протягом усього
життя.
3. Здоров’я – це максимально досяжний та оптимальний фізичний і
психічний стан людського організму, який є необхідним для забезпечення
біологічного існування, здатності до тривалого активного життя й
відтворення здорового покоління.
4. Охорона здоров’я – це система засобів, що спрямовані на
збереження, зміцнення, розвиток та, у випадку порушення, відновлення
максимально досяжного рівня фізичного й психічного стану людського
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організму, які зобов’язані здійснювати органи державної влади й органи
місцевого самоврядування, громадські організації, а також людина та
населення як в інтересах кожної фізичної особи, так і суспільства в цілому.
5. Структура права людини на охорону здоров’я як загальносоціального явища – це система тих можливостей (елементів), які
відображають змістовну конкретизацію зазначеного права людини та зв’язки
між ними.
6. Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я – це
вміщені у міжнародно-правових актах принципи й норми, які визначають
зміст та обсяг прав людини у сфері охорони здоров’я і слугують юридичними
або морально-політичними нормативами для національної політики у цій
сфері.
7. Ознаками стандартів у сфері охорони здоров’я є обґрунтованість;
реальність;

надійність;

чітка

визначеність;

дієвість,

а

об’єктами

стандартизації – права та обов’язки пацієнтів, медичних і фармацевтичних
працівників, населення у даній галузі; медична інформація; медична
документація і звітність; управління та організація охорони здоров’я;
лікарські засоби; медична допомога; медичні послуги та інше.
Отже, охорона здоров’я як особлива галузь значною мірою впливає
на

результати

соціального

й

економічного

розвитку

країни,

стан

демографічної ситуації, визначає разом з іншими чинниками рівень
національної безпеки. Поряд з тим, здоров’я розглядається і як важливий
соціально-політичний феномен, який свідчить про ступінь розвитку й
благополуччя

суспільства,

що

потребує

досконалого

юридичного

регулювання та законодавчого гарантування. У законодавстві України також
варто деталізувати зміст елементів права на охорону здоров’я, а також їх
складових, таких, як право на зміну (корекцію) статі; право пацієнта на
полегшення болю, пов’язаного з захворюванням або медичним втручанням,
право на застосування нових та експериментальних методів або засобів
надання медичної допомоги.
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1.2. Право

на

охорону

здоров’я

населення

–

як

об’єкт

адміністративно-правового забезпечення
Побудова України як демократичної, правової, соціальної держави,
закріплення в Конституції України положення про найвищу соціальну
цінність людини, її життя і здоров’я, честі й гідності, недоторканності та
безпеки вимагає формування нових підходів до захисту прав людини.
Головним змістом і спрямованістю діяльності держави стають захист прав і
свобод людини та гарантії їх здійснення. Утвердження та забезпечення цих
прав і свобод Конституція України покладає на державу як її головний
обов’язок [235].
Здоров’я є особистим немайновим благом людини, що виникає від
народження і на законодавчому рівні визначається в Україні як найвища
соціальна цінність [182, с. 336].
Розуміння поняття «здоров’я» лежить у площині філософії [214, с. 127],
а «здоров’я населення» – у площині дослідження юриспруденції як науки,
соціології, медицини, економіки тощо. Осягнути зміст понять «охорона
здоров’я населення» та «здоров’я населення» можна, вивчивши об’єкт цього
права – «здоров’я».
Тлумачний словник російської мови містить визначення здоров’я як
стану організму, за якого правильно функціонують усі його органи
[24, с. 305]. Таке визначення міститься й у новому тлумачному словнику
української мови [117, с. 756]. Мала медична енциклопедія визначає здоров’я
як якість життєдіяльності людини [95, с. 24]. Велика медична енциклопедія
визначає здоров’я як стан, протилежний хворобі, що не має чітких меж,
оскільки існують різні перехідні стани [20, с. 355].
Вітчизняна охорона здоров’я, що переживає своє реформування,
потребує в сучасний період докорінних і виважених змін, які необхідно
спрямувати на збереження та зміцнення життя і здоров’я населення й
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створення належних умов для реалізації конституційного права на охорону
здоров’я у нашій державі. Тому в умовах формування правової соціальної
держави реалізація державної політики, спрямованої на охорону здоров’я та
її реформування, можливе лише шляхом прийняття відповідної нормативноправової бази [235].
Першими науковцями, які звернули увагу на дослідження питань у
сфері охорони здоров’я населення як об’єкта адміністративно-правового
забезпечення, були вчені радянського періоду М. Народницький, І. Бичков,
В. Шабайлов, К. Ананьєв, О. Козлов, Н. Здасюк та інші. Цілком очевидно, що
зазначені науковці були не в змозі всебічно проаналізувати правові норми і
правовідносини, які виникають у цій сфері. У сучасний період в цьому
напрямі працюють українські вчені С. Стеценко, Н. Болотіна, В. Самсонов,
В. Рудий, І. Сенюта, Н. Копачовець, К. Наровська, Л. Яричевська, З. Гладун
та інші.
Охорона здоров’я як важлива самостійна функція державної влади і
місцевого самоврядування має спеціальне законодавство, систему органів
управління, які забезпечують реалізацію права на охорону здоров’я, джерела
фінансування, мету, завдання, методи їх реалізації. У свою чергу
законодавство є важливим та ефективним засобом державного керівництва
суспільством, що охоплює практично усі сфери життєдіяльності людини,
у тому числі й галузь охорони здоров’я.
Правове регулювання взаємовідносин людини і суспільства у державі в
усі часи не оминало сфери охорони здоров’я, зокрема й надання медичної
допомоги. Починаючи з 1990 року, в Україні почались радикальні
перетворення в усіх сферах державного і суспільного життя, які, звичайно, не
могли не торкнутись охорони здоров’я. В умовах формування правової
соціальної держави реалізація політики держави, що спрямована на охорону
здоров’я населення і реформування системи охорони здоров’я, можлива
лише шляхом прийняття належної нормативно-правової бази [172; 173].
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Як зазначає Ю. Шемшученко, правовою є держава, яка функціонує на
засадах верховенства права і закону, де реально забезпечуються права і
свободи людини і громадянина, а також за наявності у неї високоякісного
законодавства [224, с. 7].
На думку М. Герасименка, без відповідного правового забезпечення,
без розробки фундаментальних законів, що визначають принципи діяльності
національної системи охорони здоров’я, будь-яка реформа залишиться лише
благим наміром [114, с. 32].
З метою аналізу законодавчого забезпечення охорони здоров’я в
Україні, доцільно розглянути закони, норми яких закріплюють, регулюють і
захищають право населення на охорону здоров’я.
Конституція України є головним джерелом і стоїть в авангарді
нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері
охорони здоров’я, у тому числі надання медичної допомоги. Конституційні
норми створюють правову основу статусу особи у сфері охорони здоров’я, і
ця основа включає не лише закріплення відповідного права, але і засоби його
забезпечення, що має держава у своєму розпорядженні і закладені у
політичній та економічній системах, а також його соціальній основі [101, с.
39].
Стаття 49 Конституції України присвячена охороні здоров’я і медичній
допомозі, у якій закріплено право кожного на охорону здоров’я, медичну
допомогу і медичне страхування [77]. Ця норма відобразила вимоги
всесвітніх і регіональних міжнародно-правових стандартів у сфері охорони
здоров’я. Крім цієї статті, є ще й інші конституційні норми, які у тій чи іншій
мірі стосуються охорони здоров’я та акумулюють кращі зразки міжнародноправових актів з прав людини [215, с. 236].
Проблеми, з якими зіткнулась Україна на сучасному етапі, – це
ефективність функціонування інституту прав людини і громадянина та
можливість реалізувати ті права, що гарантовані насамперед Конституцією
[101, с. 39].
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Як зазначає С. Стеценко, значна частина проголошених прав і свобод
не може бути реалізована громадянами України у повній мірі, а окремі права
і свободи є майже неможливими у своїй реалізації в Україні, враховуючи
реальний економічний та екологічний стан держави. Імплементація у закони
України, у тому числі в Основи законодавства України про охорону здоров’я,
вимог норми ст. 49 Конституції України не гарантує того, що право жителя
України на охорону здоров’я буде реалізовано повною мірою [203, с. 129].
У цьому сенсі варто погодитись з думкою З. Гладуна, що Конституція
країни – це фундамент, на якому рано чи пізно буде збудовано те, чого ми
прагнемо, про що мріємо й обов’язково матимемо такий рівень охорони
здоров’я населення, який передбачено Основним Законом України [33; 35].
Конституція України 1996 року на основі демократичних принципів
розвитку ринкових відносин закріпила у численних статтях права людини у
сфері охорони здоров’я, джерела фінансування, компетенцію різних органів
державної влади і місцевого самоврядування. Конституційні основи
знаходять своє конкретне втілення у різних сферах суспільного життя, що
розвиваються під регулятивним впливом всієї правової системи суспільства.
Засоби забезпечення права людини на охорону здоров’я, що закріплюються у
Конституції України, отримують у відповідних конституційних нормах
узагальнений політико-правовий вираз [101, с. 39].
Конституційні норми, які проголошують людину, її життя і здоров’я,
честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю,
права і свободи невідчужуваними і непорушними, у тому числі у сфері
охорони

здоров’я,

отримують

предметно-юридичне

втілення

у

всій

національній системі права. Тому доречно розглянути регулювання охорони
здоров’я на рівні інших законів [101, с. 39].
Важливим документом у цій сфері є також Закон України «Основи
законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 року (із
змінами станом на 25 грудня 2015 р.) (далі – Основи) – нормативний
документ, що присвячений регулюванню відносин у галузі

охорони
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здоров’я. Даний закон є своєрідною декларацією прав людини у сфері
охорони здоров’я, який визначає правові, організаційні, економічні й
соціальні засади охорони здоров’я України і регулює суспільні відносини у
цій галузі [44]. Цей документ відображає державну політику у сфері охорони
здоров’я, принципи охорони здоров’я, визначає структуру права на охорону
здоров’я й обов’язки громадян, встановлює державні гарантії щодо
юридичного захисту права на охорону здоров’я, визначає політику світового
співтовариства у сфері охорони здоров’я, регулює питання проведення
медичної експертизи, закріплює гарантії охорони здоров’я матері і дитини,
передбачає

основи

правового

статусу

медичних

і

фармацевтичних

працівників та інші питання у цій сфері життєдіяльності [101, с. 42-32], [57, с.
82].
Норми Основ конкретизують, деталізують і розширюють конституційні
норми, які у тій чи іншій мірі присвячені охороні здоров’я, у тому числі і
ст. 49 Конституції України, що безпосередньо закріплює конституційне
право на охорону здоров’я, медичну допомогу і медичне страхування.
Основи є свого роду «медичною конституцією» України, своєрідною
підвалиною для всього законодавства про охорону здоров’я і був цей акт
задуманий як фундамент для творення майбутнього законодавства у цій
сфері. Одним із ключових положень цього акту є норми, які визначають
принципи, тобто основні засади, вихідні ідеї охорони здоров’я, які дають
уявлення про ті витоки, на яких стоїть держава і суспільство при творенні
належних умов для реалізації права людини на охорону здоров’я [101, с. 4232].
Цей законодавчий акт також передбачає формування державної
політики у сфері охорони здоров’я, основу якої забезпечує Верховна Рада
України. Серед численних заходів, які повинен здійснювати законодавчий
орган у цьому напрямі, є затвердження переліку комплексних і цільових
загальнодержавних програм охорони здоров’я, що у повній мірі відповідає
ч. 2 ст. 49 Конституції України. Натомість при розробці та оцінці державної
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політики

у

сфері

універсальних

охорони

цінностях

здоров’я

галузі

необхідно

(медична

етика,

робити

акцент

на

відповідальність

і

професіоналізм медичного персоналу, повага до людської гідності), беручи
до уваги те, що здоров’я є однією з основних потреб і невід’ємним правом
людини, а також однією з цілей розвитку суспільства [101, с. 43], [57, с. 83].
Положення ч. 3 ст. 49 Конституції України щодо доступності для всіх
громадян до медичного обслуговування відтворено у ст. 4 Основ як один з
принципів охорони здоров’я. Ця ж конституційна норма, у якій визначено,
що існуюча мережа лікувальних закладів не може бути скорочена та держава
сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності, відображена у
ст. ст. 4, 16 Основ. Частина 4 ст. 49 Конституції України знайшла свою
конкретизацію у ст. 32 Основ, у якій визначено заходи, яких вживає держава
для утвердження здорового способу життя. Питання безоплатності медичної
допомоги, яка надається у державних і комунальних закладах охорони
здоров’я, що конституційно гарантовано у ч. 3 ст. 49 Конституції України, в
Основах передбачено лише через норму ч. 2 ст. 25, де визначено, що
безоплатно надаються медична допомога і соціальне обслуговування особам,
які перебувають у важкому матеріальному становищі, загрозливому для їх
життя і здоров’я [101, с. 43], [57, с. 84].
У ст. 6 Основ таким чином передбачено право на кваліфіковану
медичну допомогу, а у ст. 7 закріплено одну з гарантій – надання всім
громадянам

гарантованого

рівня

медичної

допомоги

в

обсязі,

що

встановлюється Кабінетом Міністрів України, але проблему оплати за
надання медичної допомоги у них не визначено. Для прикладу, можна
звернути увагу на ч. 3 ст. 20 Основ законодавства Російської Федерації про
охорону здоров’я громадян від 22 липня 1993 року (із змінами станом на
2010 р.), що чітко закріплює право громадян на безоплатну медичну
допомогу у державній та муніципальній системах охорони здоров’я. Взагалі,
можна зазначити, що в Російській Федерації ця проблема вирішується
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набагато краще. Прикладом цього може служити обов’язкове медичне
страхування громадян Росії [209, с. 78], якого в Україні, на жаль, не існує.
Фінансування охорони здоров’я здійснюється відповідно до ст. 18
Основ за рахунок Державного бюджету України, та місцевих бюджетів,
фондів медичного страхування, благодійних фондів і будь-яких інших
джерел, не заборонених законодавством. Одночасно, слід зауважити, що
норми Державного бюджету України за останні роки не відповідають
реальним потребам як громадян України, так і закладів охорони здоров’я,
оскільки на розвиток медицини і охорони здоров’я виділяється (до
5 відсотків видатків Державного бюджету) досить мало коштів [47, с. 25].
Також передбачено створення і функціонування системи медичного
страхування населення. Право кожного на медичне страхування передбачено
у ч. 1 ст. 49 Конституції України, крім того, відповідно до Основ
законодавства

України

про

загальнообов’язкове

державне

соціальне

страхування від 14 січня 1998 року, медичне страхування відноситься до
загальнообов’язкових видів державного соціального страхування. Проте,
закону, який врегулював би відносини у сфері обов’язкового медичного
страхування, наразі немає. Такий акт повинен визначити принципи, правові,
організаційні та фінансові засади й механізми функціонування обов’язкового
медичного страхування в Україні. З метою врегулювання цього питання в
Україні на сьогоднішній день розроблено кілька законопроектів щодо
обов’язкового медичного страхування і фінансування закладів охорони
здоров’я [47, с. 26].
Серед інших законів особливе місце також займає Цивільний кодекс
України від 16 січня 2003 року, який вперше на такому рівні закріпив низку
важливих прав людини у сфері охорони здоров’я, зокрема, право на охорону
здоров’я (ст. 283), медичну допомогу (ст. 284), медичну інформацію (ст. 285),
медичну таємницю (ст. 286) [217].
У цьому зв’язку треба обов’язково зазначити, що ситуація, яка склалась
в Україні з охороною здоров’я є однією з найактуальніших і найгостріших.
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На жаль, не всі громадяни мають можливість отримувати безоплатну
медичну допомогу, яку їм гарантує Конституція України, саме за нестачі
власних коштів, оскільки потрібно оплачувати все: ліки, матеріали,
госпіталізацію. Також вкрай низька оплата праці медичних працівників не
забезпечує їм навіть мінімального прожиткового рівня [101, с. 44].
Таке

положення

змінило

морально-етичне

ставлення

медичних

працівників до хворих, і, відповідно, пацієнтів – до медиків. У Рішенні
Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положення ч. 3
ст. 49 Конституції України «у державних і комунальних закладах медична
допомога надається безоплатно» (справа про безоплатну медичну допомогу)
від 29 травня 2002 року [108] вказано, що необхідність офіційної
інтерпретації обґрунтовується народними депутатами тим, що сьогодні
громадяни України фактично не можуть отримати медичну допомогу у
державних і комунальних закладах охорони здоров’я, не сплативши власні
кошти за ліки, харчування та «необхідні витратні матеріали». Значна частина
населення не спроможна відшкодувати такі витрати, і тому багато громадян
змушені відмовитись від відвідування закладів охорони здоров’я [101, с. 44].
Аналізуючи цю критичну ситуацію, що склалась в сфері охорони
здоров’я, у тому числі з її фінансуванням, науковці і практики намагаються
знайти вихід, який би задовільнив потреби всіх верств населення, і, особливо,
малозабезпечених [101, с. 44].
Конституційний Суд України у своєму Рішенні щодо відповідності
Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються у
державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти»
(справа про платні медичні послуги) від 25 листопада 1998 року зазначив, що
подолати ту кризу, яка склалась з бюджетним фінансуванням охорони
здоров’я. можна не за рахунок запровадження практично необмеженого
переліку платних медичних послуг, а шляхом зміни концептуального підходу
до вирішення цієї проблеми, а також запровадження обов’язкового
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медичного страхування [108]. У нашій державі помітною зросла активізація
щодо концептуального підходу у вирішенні нагальної проблеми з
фінансуванням (п. 3 Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо
поліпшення медичної допомоги населенню України» від 8 серпня 2000 року
№ 963/2000) [129], [101].
З метою дослідження законів, що регулюють сферу охорони здоров’я
як безпосередньо, так і опосередковано, для висвітлення реального стану
забезпечення цієї важливої сфери державного і суспільного життя саме
законами, враховуючи вимогу ст. 92 Конституції, яка закріплює положення
про те, що права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод;
основні обов’язки громадянина (п. 1 ст. 92 КУ) та засади регулювання
охорони здоров’я (п. 6 ст. 92 КУ) визначаються виключно законами України,
з метою виявлення прогалин і недоліків у законодавстві про охорону
здоров’я, доцільним є запропонувати систематизацію законів, обираючи за
критерій – сферу правового забезпечення [77].
У юридичній науковій літературі можна зустріти різні підходи до цієї
проблеми, зокрема, це стосується як критеріїв систематизації, так і самого
поділу законів на групи.
Так, М. Герасименко та Ю. Григор’єв за критерій обирають об’єкт
адміністративно-правового забезпечення і визначають 7 блоків законів про
охорону здоров’я, а саме: наглядові закони, що забезпечують безпечні умови
життя; закони профілактичної спрямованості; закони, що захищають права
громадян

на

охорону

здоров’я;

закони,

що

визначають

права

і

відповідальність медичних працівників, а також відповідальність юридичних
і фізичних осіб за правопорушення у сфері охорони здоров’я; закони, що
регламентують діяльність національної системи охорони здоров’я; закони,
що регулюють фінансування охорони здоров’я; закони, що регулюють окремі
види медичної діяльності. Науковці Українського інституту громадського
здоров’я МОЗ України основним критерієм називають напрями діяльності
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сфери охорони здоров’я і виділяють низку груп законів відповідно до
кількості і напрямів [36, с. 34].
Так, зокрема, В. Москаленко поділяє закони у сфері охорони здоров’я
на 8 груп, використовуючи при цьому напрями організації охорони здоров’я,
що містяться в Основах законодавства України про охорону здоров’я
[112, с. 3].
На підставі аналізу чинної законодавчої бази та наукових позицій як у
національній,

так

і

зарубіжній

літературі,

обираючи

за

критерій

систематизації – сферу адміністративно-правового забезпечення, виділити
наступні групи законів у сфері охорони здоров’я:
1) надання:

медичної

допомоги;

екстреної

медичної

допомоги;

медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях; 2) правового
статусу пацієнтів; 3) правового статусу лікуючих лікарів і фармацевтичних
працівників; 4) фінансування охорони здоров’я; 5) оздоровчо-профілактичної
діяльності; 6) забезпечення безпечних умов для життєдіяльності; 7)
організації та управління охороною здоров’я; 8) біоетики [101, с. 45].
Щоб краще зрозуміти потребу в удосконаленні законодавства України
про охорону здоров’я і гостру необхідність у заповненні численних прогалин
у цій сфері, пропонуємо більш детально розглянути кожну групу законів.
При цьому звернемо увагу на ті особливості, що зустрічаються при
формуванні нормативно-правової бази у сфері охорони здоров’я у виділених
блоках, зокрема, у деяких з них відсутні закони, що безпосередньо повинні
врегульовувати суспільні відносини у сфері охорони здоров’я, як правило,
домінують акти, що опосередковано стосуються даної галузі [101, с. 45],
[112, с. 4].
Так, до першої групи слід віднести закони, які присвячені наданню
медичної допомоги населенню: Закон України «Основи законодавства
України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 року (із змінами
станом на 25 грудня 2015 р.), Закон України «Про трансплантацію органів та
інших анатомічних матеріалів людині» від 16 липня 1999 року (із змінами
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станом на 16 жовтня 2012 р.), Закон України «Про донорство крові та її
компонентів» від 23 червня 1995 року (із змінами станом на 20 листопада
2012 р.), Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22 лютого 2000
року (із змінами станом на 26 жовтня 2014 р.), Закон України «Про
імплантацію електрокардіостимуляторів» від 14 вересня 2000 року (із
змінами станом на 16 жовтня 2012 р.), Закон України «Про внесення змін до
Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» та інших
законодавчих актів України від 22 березня 2012 року, Закон України «Про
заборону репродуктивного клонування» від 14 грудня 2004 року та ін. [101, с.
45], [107].
У всьому світі зараз бурхливо розвивається як медичний напрям
розробка методів трансплантації органів і тканин людини, клонування
органів і тканин, а також правове регулювання цих методів, що спрямоване
на дотримання прав людини у сфері охорони здоров’я, регламентування
нових для людства відносин. Новизна даних проблем обумовлена не лише
досягненнями медичної науки, але також необхідністю психосоціальної
адаптації осіб, що перенесли відповідні операції, а і суспільства в цілому,
адже суспільству потрібно пояснити важливість проведення таких методів
лікування, запобігти можливій дискримінації осіб, що перенесли таке
медичне втручання. Саме в цьому полягає ідеологічна роль права у вихованні
громадян, у роз’ясненні необхідності у деяких випадках проводити
вилучення органів у трупа, а також використовувати органи і тканини живої
людини.
Прикладом врахування українським законодавством міжнародних
стандартів у сфері охорони здоров’я є сфера трансплантології. Всі основні
міжнародні документи з трансплантації органів і тканин передбачають
заборону комерціалізації пересадок (п. 8 Декларації щодо трансплантації
людських органів 1987 р., Положення про торгівлю живими органами
1985 р., ст. 21 Конвенції про права людини і біомедицину 1996 р.)
[222, с. 569].
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Стаття 18 Законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про
трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині» від 30
січня 2013 року [108] закріплює, що укладення угод, які передбачають
купівлю-продаж органів або інших анатомічних матеріалів людини, за
винятком кісткового мозку, забороняється і слугує гарантією дотримання
цього міжнародно-правового стандарту у національному законодавстві.
Крім цього, зазначений закон закладає революційні принципи
трансплантології та охорони прав людини. По-перше, цей закон ставить
інтереси людини вище інтересів суспільства і науки, а по-друге, дозволяє у
певних випадках вилучення органів і тканин у живої людини. Цей
нормативний акт, який заповнює прогалини правового забезпечення форм
лікування, що вже розвиваються, покликаний захистити права людини,
сприяти розвитку медичної науки і наблизити рівень нормативного
регулювання у цій сфері відносин до світових стандартів.
Також

науково-технічний

прогрес

втілив

у

життя

практичну

можливість клонування. Залежно від мети виробництва клону розрізняють
клонування, що спрямоване на відтворення людської істоти, як способу
розмноження (репродуктивне клонування) і клонування для медичних цілей
(терапевтичне клонування), наприклад, з метою регенерації органів тієї ж
людини чи виробництва медичних препаратів. Заборона клонування людини
поступово отримує все більше розповсюдження у різних країнах світу і на
міжнародному рівні [101, с. 233-234].
Як зазначає П. Калиниченко, оптимальним було б ввести заборону
клонування на основі універсального міжнародного договору, якого ще у цій
сфері не існує. Тому, на думку автора, у майбутньому бажано було б
прийняти Закон України «Про терапевтичне клонування», який би зміг
закріпити ще один спеціальний метод лікування, визначити підстави для
клонування і вимоги для його проведення, права і обов’язки учасників цього
методу лікування, відповідальність за порушення законодавства України, а
також Закон України «Про рідкісні хвороби» та Закон України «Про біоетику
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та гарантії її забезпечення в Україні», який закріпив відповідні біоетичні
гарантії [152, с. 321].
У свою чергу, друга група законів, яку було виділено, представлена
Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від
19 листопада 1992 року (із змінами станом на 25 грудня 2015р.) і Законом
України «Про захист прав споживачів» від 01 грудня 2005 року (із змінами
станом на 16 жовтня 2012 р.). Крім цього розроблено проекти Закону України
«Про права пацієнтів в Україні» від 16 січня 2003 року та 21 лютого 2005
року, метою яких була систематизація і розширення, у порівнянні з чинним
законодавством, прав пацієнтів у нашій державі, а також закріплення
юридичних гарантій їх забезпечення [101, с. 45], [108].
Досліджуючи

права

пацієнтів,

що

визначені

у

проектному

законодавстві, можемо виділити такі тенденції, що намітились у вітчизняній
законопроектній практиці, як розширення переліку прав пацієнтів, інколи
невиправдана їх деталізація, не у повній мірі відповідність проектного
законодавства

чинній

вітчизняній

нормативній

базі

й

як

наслідок

необхідність подальшого вивчення та врахування при розробці і прийнятті
національних нормативно-правових актів у даній галузі міжнародноправових стандартів у сфері охорони здоров’я [101, с. 45].
На сьогоднішньому етапі розвитку законодавчого забезпечення права
на охорону здоров’я в Україні особливої гостроти та актуальності набувають
питання захисту прав людини у сфері охорони здоров’я і, зокрема при
наданні їй медичної допомоги. Основою для захисту прав пацієнта є
виникнення правового конфлікту у сфері надання медичної допомоги. Тому
тут необхідно виділити два основні способи захисту прав пацієнтів:
досудовий; судовий.
Серед основних варіантів досудового способу захисту можна назвати:
– адміністративний, тобто звернення до керівника закладу охорони
здоров’я чи звернення до органу управління охороною здоров’я;
– допомога незалежних громадських об’єднань;
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– звернення до професійних медичних асоціацій;
– звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини;
– звернення до прокуратури та органів внутрішніх справ.
Громадяни найчастіше використовують такий досудовий спосіб
захисту як звернення до органів управління охороною здоров’я, інші способи
використовуються рідше, про що свідчать аналітичні довідки та звіти
управлінь охорони здоров’я [213, с. 102].
Ситуація із законами, які мали б входити до третьої групи, викликає
особливе занепокоєння, оскільки актів, що були б безпосередньо присвячені
питанням правового статусу медичних і фармацевтичних працівників у
нашій державі недостатньо. На сьогодні ці питання врегульовані в Основах
законодавства України про охорону здоров’я (розділ Х), частково окремі
аспекти регламентовані у спеціальних законах (розділ V Закону України
«Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД)
та соціальний захист населення», ст. ст. 27-29 Закону України «Про
психіатричну допомогу») і в підзаконних актах, що є неприпустимим [108]. У
Російській Федерації розроблено проект закону «Про права і соціальний
захист медичних працівників», адже численними є випадки порушення прав
медичних і фармацевтичних працівників [101, c. 46], [31, с. 168].
До четвертої групи необхідно віднести закони, що регулюють дуже
складне питання у сфері охорони здоров’я в Україні – фінансування охорони
здоров’я. У чинному законодавстві це питання частково регулюється
Основами законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада
1992 року (із змінами станом на 25 грудня 2015 р.), Бюджетним кодексом від
8 липня 2010 року (із змінами станом на 11 червня 2016 р.), Законом України
«Про страхування» від 7 березня 1996 року (із змінами станом на 16 жовтня
2012 р.), Основами законодавства України про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від 14 січня 1998 року та інші [101, c. 46].
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У нашій державі розроблено законопроекти, що безпосередньо
присвячені фінансуванню охорони здоров’я, зокрема проект Закону України
«Про фінансування охорони здоров’я та обов’язкове соціальне медичне
страхування в Україні» від 30 червня 2009 року [22, с. 56].
До наступної, п’ятої групи законів, що покликані регулювати
оздоровчо-профілактичну

діяльність,

відносяться

Закон

України

про

внесення змін до Закону України «Про запобігання захворюванню на
синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» від
23 грудня 2010 року, Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від
24 грудня 1993 року (із змінами станом на 16 жовтня 2012 р.), Закон України
«Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів» від 15 лютого 1995 року (із змінами станом на 16 жовтня
2012 р.), Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів» від 19 грудня 1995 року (із змінами станом на 20 листопада 2012 р.),
Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня
2000 року (із змінами станом на 16 жовтня 2012 р.), Закон України «Про
курорти» від 5 жовтня 2000 року (із змінами станом на 16 жовтня 2012 р.),
Закон України «Про боротьбу із захворювання на туберкульоз» від 5 липня
2001 року (із змінами станом на 22 березня 2012 р.), Закон України «Про
ратифікацію Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров’я із
боротьби проти тютюну» від 15 березня 2006 року, «Модельний закон про
освіту осіб з обмеженими можливостями здоров’я (спеціальну освіту)» від
7 грудня 2002 та інші [108].
Шоста група представлена законами, які забезпечують безпечні умови
для життєдіяльності, а саме Закон України «Про охорону навколишнього
природного середовища» від 25 червня 1991 року (із змінами станом на
18 листопада 2012 р.), Закон України «Про охорону атмосферного повітря»
від 16 жовтня 1992 року (із змінами станом на 16 жовтня 2012 р.), Закон
України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої
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сировини» від 23 грудня 1997 року (із змінами станом на 2 жовтня 2012 р.),
Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»
від 14 січня 1998 року (із змінами станом на 16 жовтня 2012 р.), Закон
України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення» від 24 лютого 1994 року (із змінами станом на 16 жовтня 2012 р.)
та інші [232], [108].
Регулювання питань організації й управління охороною здоров’я
(сьома група) знайшло своє відображення в одному з чинних законів – Законі
України «Про лікарські засоби» від 4 квітня 1996 року (із змінами станом на
16 жовтня 2012 р.), що регулює правовідносини, пов’язані зі створенням,
реєстрацією, виробництвом, контролем якості та реалізацією лікарських
засобів, визначає права та обов’язки підприємств, установ, організацій і
громадян, а також повноваження у цій сфері органів державної виконавчої
влади і посадових осіб [232], [108].
Згідно з класифікацією до восьмої групи повинні належати закони, що
регулюють питання біоетики. Під біоетикою розуміється спосіб осмислення
важливих ситуацій щодо здоров’я і хвороби, життя і смерті людини та пошук
гідних

моральних

шляхів

виходу

з

них

в

умовах

співіснування

альтернативних можливих рішень.
Згідно із визначенням, запропонованого в Енциклопедії з біоетики
(1978): біоетика – це така сфера дослідження, яка, використовуючи
методології різних наук, має своїм предметом «систематичний аналіз
людської поведінки у сфері наук про життя і здоров’я у тій мірі, у якій ця
поведінка розглядається крізь призму моральних цінностей і принципів».
Так, І. Шатковська зазначає, що, біоетика – це наука виживання, яка
повинна бути не просто наукою, а новою мудрістю, яка об’єднала б два
найбільш важливі й украй необхідні елементи – біологічні знання і
загальнолюдські цінності [222, с. 569].
Біоетика – це спроба «подивитись на себе зі сторони», зроблена
біологами і медиками, що налякані можливостями і наслідками своїх нових
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технологій. Нерідко термін «біоетика» вживається як тотожний до термінів
«сучасна медична етика» і «біомедична етика», а іноді медична біоетика
розглядається як один з основних напрямів біоетики.
Біомедична етика, на думку В. Альбицького та М. Амбросімова,
виступає у чотирьох напрямах:
по-перше, вона комплексна (міжсекторальна, суміжна) сфера знань, що
спрямована на вирішення соціальних, етичних і правових проблем, які
виникають по мірі розвитку біології і медицини;
по-друге, біоетика – це сучасна етика медичного працівника;
по-третє, біоетика – це сучасний громадський інститут, що здійснює
контроль суспільства за діяльністю медиків, за метою і результатами
наукових розробок;
і, насамкінець, біоетика – методичний інструмент вирішення важких
моральних колізій (дилем).
Узагальнивши наведені та багато інших підходів, які фіксуємо в
науковій літературі, до визначення поняття «біоетика» та її змісту, можна
запропонувати власне бачення цього питання: біоетика – це комплексна
наука, що покликана досліджувати і вирішувати морально-етичні, правові,
соціально-економічні та філософські проблеми, які виникають у сфері
охорони здоров’я, зокрема надання

медичної допомоги, у

процесі

забезпечення прав суб’єктів медичних правовідносин [222, с. 560].
На

підставі

проведеного

аналізу

законів,

які

було

умовно

систематизовано у вісім груп, можна побачити ті прогалини і недоліки, що є
у цій галузі та нагальну потребу в оновленні, доопрацюванні, а також у
розробленні й прийнятті нових законів у сфері охорони здоров’я. Можна
сподіватись, що наукова спільнота як юридична, так і медична, із залученням
фахівців інших сфер життєдіяльності, зможе у найближчому майбутньому
створити належну нормативно-правову базу у сфері охорони здоров’я, у тому
числі акцентуючи увагу саме на законах, виходячи з вимог Конституції
України, яка б працювала на благо людей [232].
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Одним

із

пріоритетних

напрямів

утвердження

соціальної

справедливості у нашій країні має бути удосконалення вітчизняної системи
охорони здоров’я, підвищення рівня медичного обслуговування населення до
рівня цивілізованих країн.
Серед шляхів удосконалення і подолання проблемних ситуацій у
регулюванні відносин у сфері охорони здоров’я, було б доцільно
запропонувати наступні основоположні заходи, визначити ключові принципи
законодавчої діяльності у сфері охорони здоров’я, які мають бути такими
[101, с. 49]:
– розуміння охорони здоров’я як однієї з головних умов забезпечення
національної безпеки. Закон України «Про основи національної безпеки
України» від 19 червня 2003 року (із змінами станом на 16 липня 2015 р.),
однією з можливих загроз національним інтересам і національній безпеці
України визначає кризу системи охорони здоров’я і соціального захисту
населення і, як наслідок, небезпечне погіршення стану здоров’я населення,
поширення наркоманії, алкоголізму, соціальних хвороб. У зв’язку з цим всі
заходи, пов’язані із забезпеченням охорони здоров’я, у тому числі правові,
будуть пов’язані з національною безпекою;
– пріоритет прав і законних інтересів громадян у сфері охорони
здоров’я, що випливає з ст. 3 Конституції України;
– забезпечення гарантій з боку держави щодо надання безоплатної
медичної допомоги у державних і комунальних закладах охорони здоров’я
відповідно до ст. 49 Конституції України;
– наступність у законодавчій роботі, яка полягає у тому, що кожні п’ять
років, під час чергових виборах, як правило, оновлюється склад Верховної
Ради, а відповідно «нові» законодавці міняють з тих чи інших міркувань план
роботи законодавчого органу, у тому числі й пріоритети законотворчості
[178, с. 95].
Тому дуже важливо, щоб втримувалась певна статистична лінія у
законопроектній і законодавчій діяльності, щоб вона була позбавлена
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політичного забарвлення й азарту передвиборчих баталій, щоб діяльність
новообраних депутатів була спрямована на продовження певної виробленої
законотворчої стратегії, у тому числі й у сфері охорони здоров’я [101, с. 49]:
– ініціювати розроблення і прийняття законів, які б регламентували
охорону здоров’я;
– створити базовий документ – Медичний кодекс України, який зможе
комплексно врегулювати усі аспекти охорони здоров’я, зокрема надання
медичної допомоги.
Як відзначає О. Коротко, на відміну від поточного законодавства, що
створює окремі законодавчі акти з тих чи інших проблем, кодифікація
впорядковує значну частину вже існуючого і чинного законодавства, як
правило, його змінюючи, доповнюючи і перетворюючи [101, с. 49], [83, с.
57].
Актуальність і важливість створення кодифікованого акту – Медичного
кодексу України пояснюється багатьма обставинами, основними з яких є:
– необхідність комплексного реформування вітчизняної системи
охорони здоров’я, у тому числі її законодавчого забезпечення як фундаменту
для усіх інших перетворень;
–

відсутність на даний

час науково

обґрунтованої

концепції

законотворчої діяльності у цій сфері;
– прагнення забезпечити підвищення рівня правової освіти медичних і
фармацевтичних працівників;
– сприяння і допомога юристам при розгляді і вирішенні так званих
«медичних» справ;
– неузгодженість у деяких випадках окремих законів у сфері охорони
здоров’я з галузевим законодавством;
– необхідність чіткої регламентації правового статусу медиків і
пацієнтів;
– потреба правового регулювання різних систем охорони здоров’я
(державної, муніципальної, приватної) [101, с. 49-50].
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Отже, розроблення і прийняття Медичного кодексу – це нагальна
потреба, яку визначив академік С. Корсаков. Він зазначає, що це величезна і
дуже важка, але життєво необхідна робота, виконання якої значно полегшить
професійну діяльність медичних працівників і, що найважливіше, буде
гарантією охорони здоров’я пацієнтів, а також і самих медичних і
фармацевтичних працівників [92, с. 7].
На думку професора С. Стеценка, робота ця відповідальна, потребує
залучення спеціалістів і займає досить багато часу. Зазвичай процес
кодифікації чинного законодавства відбувається декілька років. Багато
розвинутих країн (Австрія, США, Франція, Італія, Іспанія) у своєму
національному законодавстві про охорону здоров’я мають так звані медичні
чи лікарські кодекси, норми яких регулюють відносини між медиками та їх
пацієнтами, а також їх родичами, професійні відносини медиків між собою, з
адміністрацією установ охорони здоров’я і державних органів [175, с. 156].
Отже, на сьогодні така галузь права як «медичне право» – є новою наукою.
Однак, на основі викладеного вище, автору хотілося б виступити з
пропозицією про запровадження медичного права як важливої навчальної
дисципліни в системі підготовки українських лікарів, що дало б змогу
одночасно вирішити цілу низку проблемних питань. У цьому зв’язку можна
надати відповідну дефініцію медичному праву України. Так, медичне право
як комплексна галузь права – це сукупність правових норм, які регулюють
суспільні відносини, що виникають у процесі надання медичної допомоги,
яка застосовується з діагностичною, профілактичною, лікувальною і
реабілітаційно-відновлюваною метою з тим, аби забезпечити право людини
на охорону здоров’я.
У свою чергу, право охорони здоров’я як комплексна галузь
законодавства – це система нормативно-правових актів, які регулюють
комплекс суспільних відносин, що виникають у процесі здійснення
соціально-економічних, медичних та екологічних заходів, які мають за мету
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збереження, зміцнення, розвиток та відновлення рівня здоров’я кожної
людини.
Як підкреслює В. Кальниш, діяльність будь-якого медичного і
соціального працівника базується на трьох китах: спеціальна підготовка,
професійна етика і професійне законодавство. В Україні саме професійне
законодавство є найбільш проблемним та актуальним питанням, адже наша
правова база у сфері охорони здоров’я перебуває у стані перманентного
реформування [64, с. 56].
Детальний аналіз законодавства про охорону здоров’я, з’ясування його
позитивних і негативних аспектів, а також пропозиції щодо удосконалення
чинної нормативної бази у підсумку вказують на ті суттєві прогалини і
недоліки, що притаманні національному законодавству у цій сфері. Але
поступ у законотворчій діяльності, який спостерігається в Україні, дає
можливість сподіватись, що у нашій державі поступово і виважено буде
створено якісну нормативно-правову базу, яка стане запорукою успіху всіх
інших реформ у системі охорони здоров’я [101, с. 51].
Встановлення

світовим

співтовариством

міжнародно-правового

стандарту передбачає необхідність гарантування даних норм – шляхом
встановлення кожного державного механізму забезпечення визнаного
стандарту.

Тому

видається

цікавим

порівняльно-правовий

аналіз

конституційного закріплення міжнародно-правового стандарту у сфері
охорони здоров’я. Таке дослідження сприятиме пошуку і закріпленню
найбільш ефективних засобів забезпечення права на охорону здоров’я.
Отже, право на охорону здоров’я є об’єктом значної кількості
законодавчих і нормативних актів не лише вітчизняного, але й міжнародного
та європейського рівня, підтверджує значущість ролі соціальної функції
держави у сфері охорони здоров’я і визнання всіма державами світу інтересу
громадян у збереженні та зміцненні свого здоров’я. З огляду на необхідність
удосконалення законодавства України у перспективі, з метою приведення
його до норм міжнародних правових стандартів, якраз і потрібно прагнути
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переходу від публічного до змішаного типу системи охорони здоров’я, що
спонукає до постановки актуального питання про види та регулювання
механізмів її фінансування, але це питання є предметом окремого
дослідження.
1.3. Реалізація права громадян на охорону здоров’я через медичне
страхування як адміністративно-правова категорія
Страхування – одна з найдавніших категорій суспільних відносин та
об’єктивно необхідний атрибут ринкової економіки, адже світовий досвід
переконує, що одним із найважливіших індикаторів стану економіки будьякої країни є розвиток страхування. Страхування забезпечує надійний захист
майнових інтересів підприємців і населення в разі втрат, заподіяних вогнем,
стихійним лихом, техногенними аваріями, транспортними пригодами та
багатьма іншими непередбачуваними обставинами [94, с. 145]. Однією з
галузей страхування є особисте страхування, яке проводиться з метою
організації страхового захисту окремих громадян та їхніх родин на випадок
виникнення різних подій, що відображаються в житті, на здоров’ї та
працездатності цих громадян. Важливою підгалузю особистого страхування є
медичне страхування, у свою чергу об’єктом медичного страхування
виступає життя та здоров’я населення [12].
Дослідники зазначають, що успіх реформування охорони здоров’я,
досягнення прийнятного рівня медичної допомоги і показників здоров’я
населення багато в чому визначаються правильністю вибраної моделі
фінансування, адекватністю соціально-економічним і політичним умовам.
Фінансове забезпечення охорони здоров’я в розвинених країнах здійснюється
з різних джерел: державного бюджету, коштів підприємств і внесків
приватних осіб [14, с. 72].
Базуючись на цьому, розрізняють такі моделі фінансування охорони
здоров’я:
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1) Державна, заснована на бевериджевській концепції, що фінансується
переважно (до 90 %) з бюджетних джерел (системи, що фінансуються за
рахунок оподаткування), де оплату медичних послуг проводять з основних
прибутків держави. Виділення фінансування на всі здійснювані послуги
розглядається як частина процесу планування загальних урядових витрат. За
першою формою фінансуються, наприклад, системи охорони здоров’я
Великобританії, Канади та Ірландії [41].
2) Бюджетно-страхова

модель

(бісмарковська

концепція),

що

фінансується за рахунок цільових внесків підприємців, працівників і субсидій
держави

(системи

соціального

страхування).

Медичні

послуги

тут

оплачуються за рахунок внесків у фонд охорони здоров’я. Найпростішим є
внесок,

який

роблять

наймач

і

працівник.

Внески

залежать

від

платоспроможності, а доступ до послуг залежить від потреби. Медичний фонд
(або фонди), зазвичай, незалежний від держави, але діє в межах законодавства.
У разі соціального страхування гарантується право на точно обумовлені види
послуг і встановлюються такі частки внесків і на такому рівні, які дають
гарантію використання такого права. Фінансування з позабюджетних фондів
медичного страхування переважає в Німеччині (78 %), Італії (87 %), Франції
(71 %), Швеції (91 %), Японії (73 %) та інших [41].
3) Приватно-підприємницька модель, що фінансується за рахунок
реалізації

платних

медичних

послуг,

а

також

за

рахунок

коштів

добровільного медичного страхування. За даної моделі населення, що
страхується, виплачує премію страхувальнику, сума якої визначається
очікуваною середньою вартістю послуг, що надаються ним, причому схильні
до більшого ризику платять більше. Пряма оплата послуг пацієнтами не
належить до страхування. Також пацієнти сплачують медичні послуги
відповідно до тарифів. Ця система діє в таких країнах, як США, Південна
Корея, Нідерланди [41].
Відзначимо, що рівень витрат на охорону здоров’я істотно залежить від
можливостей країни, і частка фінансування охорони здоров’я коливається від
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5,3 % валового національного продукту в Греції до 8 % здебільшого в
Німеччині, Франції, Швеції і Нідерландах. Найбільших успіхів у розвитку
систем охорони здоров’я досягли такі країни, як Німеччина, Франція,
Нідерланди, Австрія, Японія, Бельгія, Канада, Італія, Швеція, Фінляндія та в
останній час Росія. Як зазначалось раніше, фінансування охорони здоров’я в
цих країнах здійснюється з використанням цільових внесків підприємців і
особистих внесків громадян, при цьому питома вага коштів підприємців і
працюючих громадян у різних країнах становить в середньому від 4 до 20 %
від загального обсягу коштів, що витрачаються на охорону здоров’я
[46, с. 112].
Однією з перших країн, де було запроваджено медичне страхування, є
Німеччина. Взагалі, систему медичного страхування створено в Німеччині
ще в 1881 році, і основним принципом німецької системи медичного
страхування є те, що уряд не бере на себе відповідальності за фінансування
охорони здоров’я (за винятком деяких його сегментів), а лише створює умови
для того, щоб необхідні фонди створили працівники та роботодавці, а також
здійснює нагляд над функціонуванням усієї системи медичного страхування
в цілому. Також у Німеччині діє децентралізована система медичного
страхування, а головна функція уряду щодо медичного страхування – це
забезпечення відповідності діяльності страхових кас нормам закону, зокрема,
забезпечення виконання страхових програм. З огляду на це, держава надає
медичному страхуванню обов’язковий характер та визначає його головні
умови – базові ставки страхових внесків, схему фінансування та організації
медичної допомоги, бере участь у формуванні цін на медичні послуги, надає
недержавним органам – страховим компаніям та асоціаціям лікарів значні
функції в управлінні системою з наданням їм прав представляти інтереси
застрахованих осіб та інтереси медичних працівників [236], [179].
У Франції медичне страхування було запроваджено в 1910 році
спочатку у вигляді фондів взаємодопомоги, а починаючи з 1928 року, ці
фонди були перетворені в страхові компанії. На сьогодні у Франції існує
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єдина

ієрархія

страхових

кас,

діє

вертикальна

система

медичного

страхування, яка перебуває під контролем Міністерства соціального
забезпечення та праці й охоплює 78 % населення, має місцеві відділення,
кожне з яких відповідає за страхування в окремому регіоні і не конкурує між
собою. У той же час місцеві відділення мають певну автономію, але загалом
підлягають адміністративному контролю з центру [236], [102].
У Нідерландах медичне страхування зародилось у 1901 році, і на той
час становило декілька сотень товариств взаємодопомоги та страхових
компаній. У 1940 році почалось введення керованого медичного страхування,
яке потребувало введення стандартизації в створенні системи медичного
страхування, через що багато компаній об’єднались в більші страхові фонди.
Діяльність

територіальних

страхових

організацій

сьогодні

регулює

Центральна Рада страхових фондів, яка складається із представників
роботодавців, профспілок, медичних асоціацій, органів управління. Цей
орган не є урядовим, але йому делеговано низку важливих повноважень,
зокрема стежити за тим, щоб страхові компанії не відмовляли населенню в
наданні страхових медичних послуг, контролювали витрати ресурсів,
надавали інформацію, необхідну для визначення нормативу централізованого
фінансування страхових організацій, розрахунку страхових внесків та
тарифів [236], [102].
Систему

Національної

служби

охорони

здоров’я

(НСОЗ)

Великобританії, засновану переважно на державному фінансуванні і
спрямовану на здійснення повноцінної медичної допомоги, доступної
кожному громадянинові без винятку, було введено в 1948 році. Загалом,
реформа

НСОЗ

Великобританії

почалася в 1991 році та торкнулася

широкого спектру питань управління і фінансування системи, однак базові
принципи побудови системи (загальнодоступність і безоплатність надання
медичної допомоги для всього населення), а також головні форми організації
НСОЗ не були знехтувані. У цій системі незмінними збереглися основні її
принципи: фінансування НСОЗ – переважно із загальних бюджетних
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надходжень, система охорони здоров’я з централізованим фінансуванням. У
січні 1991 року Уряд опублікував «Білу книгу» - концепцію реформи НСОЗ.
У концепції була обґрунтована необхідність і представлені конкретні
механізми перетворень [236], [102].
На основі концепції реформи НСОЗ був підготовлений детальний
законопроект про реформу. Особливо важливо зазначити, що Міністерство
охорони здоров’я підготувало серію матеріалів по кожному аспекту реформи
(приблизно 15 великих розробок), які спочатку носили характер довідкових
рекомендацій, а потім були перетворені в нормативні акти. До моменту
початку реформи (в квітні 1991 р.) була підготовлена вся необхідна
законодавча і нормативна база.
Ідеологічною основою реформи НСОЗ стала концепція «внутрішнього
ринку»,

сформульована

спочатку

американським

експертом

Аланом

Ентховеном (його досі вважають «хресним батьком» реформи), а потім
низкою

британських

дослідників

і

практичних

працівників.

Термін

«внутрішній ринок» означає, що загальна сума коштів на фінансування
НСОЗ встановлюється на основі політичного рішення і не підлягає
перегляду. Ні покупці, ні виробники медичних послуг не можуть
претендувати на додатковий об’єм державних коштів (понад загального
бюджету НСОЗ, або нормативу фінансування на одну особу району).
Відносини ринкового типу будуються всередині системи охорони здоров’я.
Жорстке фінансове обмеження, а також низка політичних і економічних умов
функціонування охорони здоров’я (наприклад, небезпека розорення і
закриття) визначили особливу роль регулюючого початку в моделі
«внутрішнього ринку» [102].
У Великобританії актуальною є проблема залучення в охорону
здоров’я коштів із позабюджетних джерел, тому одним із цих джерел можуть
бути кошти підприємств, фірм, компаній, працівникам яких установи
охорони здоров’я можуть надавати додаткову медичну допомогу на
договірній основі. Процес децентралізації управління є основою реформи, що
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зараз проводиться. Ідея реформи полягає в наступному: вдосконалити й
активізувати діяльність структурних підрозділів галузі шляхом введення в
їхню роботу комерційного елемента, тому всі регіональні органи охорони
здоров’я Великобританії мають значну самостійність у вирішенні своїх
проблем [236], [102].
На думку зарубіжних фахівців [118, с. 42], одна з найефективніших у
світі – система охорони здоров’я функціонує з успіхом в Канаді. Канадську
систему охорони здоров’я часто називають безкоштовною, адже на потреби
охорони здоров’я в Канаді сьогодні витрачається 1/3 місцевих бюджетів
провінцій. Пацієнти теж сплачують вартість окремих медичних послуг, але у
тих випадках, коли останні включені в плани охорони здоров’я на рівні
провінцій, пацієнт не бере участі в їхній оплаті - всю вартість застрахованих
послуг відшкодовують уряди провінцій Канади. Згідно з канадським Законом
про охорону здоров’я (Canada Health Act) 2001 р., гарантії безкоштовного
медичного страхування обслуговування розповсюджуються тільки на
застраховані

види

послуг,

тобто

медичне

обслуговування

канадців

фінансується через загальне оподаткування, страхові внески й оплату
готівкою. У середньому щорічний внесок кожного канадця у систему
охорони здоров’я становить майже 2500 доларів. За попередні роки зросли
загальні витрати на охорону здоров’я (державні і приватні) з розрахунку на
душу населення становили 2478 доларів. З цієї суми приблизно 700 доларів
оплачено приватними особами. В той же час джерело майже третини витрат
на охорону здоров’я – приватний сектор, внесок якого перевищує
22 млрд доларів [236], [118, с. 44].
Можна відзначити, що поряд зі старою системою в країні починає діяти
система ощадних рахунків медичного страхування, яка веде, як показує і
досвід американських фірм, до економії витрат на медичне обслуговування.
Там, де вона використовується, знижуються витрати як у роботодавця, так і у
працівника, нагромаджуються заощадження [236].
В Австралії основу системи медичного страхування становить
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програма «Медікер», згідно з якою всьому населенню сплачується 85 % від
вартості різних медичних послуг, окрім стоматологічної та швидкої
допомоги. Фінансування виконується за рахунок страхових внесків обсягом
1 % від заробітної плати, при цьому малозабезпеченим особам медичну
допомогу надають безкоштовно в державних медичних закладах. Одночасно,
добровільне медичне страхування в цій країні малорозвинене та надає певні
додаткові послуги [236], [192, с. 10].
Система медичного страхування у Японії складна та багатобічна. У
1984 році відбулось злиття кількох програм, тому сьогодні функціонує дві
програми: державна та суспільна. Страхуванню підлягають всі працівники на
підприємствах із числом працюючих п’ять та більше осіб, а також члени
їхніх сімей. Сума страхового внеску нараховується зі стандартного заробітку,
що визначається щомісячно, і страхові компанії також проводять добровільне
медичне страхування [236], [192, с. 11].
Як свідчить аналіз практики, у країнах з відносно невеликими
прибутками на потреби охорони здоров’я витрачається не більше за 2,5 %
валових національних продуктів (ВНП), у багатьох розвинених держав –
всього лише 12 % ВНП, тоді як, наприклад, Німеччина витрачає на це 9,5 %
ВНП. У статистиці США часто згадується показник 5,2 %, яким
характеризується частка асигнувань на медичне обслуговування в структурі
ВНП США. Порівняно з іншими розвиненими країнами, ця цифра досить
велика [236].
Таким чином, варто відзначити, що держави з великим національним
прибутком (США, Англія, Швейцарія) відрізняються більш високими
витратами на медичні послуги на душу населення, порівняно з менш
розвиненими країнами (Індія, Єгипет, Мексика). Дані аналізу свідчать про
те, що в економічно розвинених країнах у системі охорони здоров’я
витрачається у середньому 74 долари США на душу населення на рік, тоді як
в країнах,
[192, с. 12].

що розвиваються,

ця сума становить лише 2 долари США
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У підсумку зазначимо, що страхову справу в більшості країн
розглядають як окрему галузь економічної діяльності, до якої входять
різноманітні за формами власності організації-страховики. Співвідношення
між державними й приватними формами страховиків залежить від
суспільного устрою та економічної політики держави [236].
Медичні ж послуги надаються в обов’язковій і добровільній формі,
вибір якої залежить від таких чинників: культурно-історичних, соціальноекономічних,

демографічних умов,

рівня

захворюваності та інших

чинників, які характеризують загальний стан здоров’я і рівень медичного
обслуговування в тій чи іншій країні [236], [192, с. 13].
Нині

в

нашій

державі

склалася

Конституцією України (ст. 3) [77]

парадоксальна

ситуація:

за

– найвищою соціальною цінністю в

Україні є людина, її життя і здоров’я. У той же час обов’язкового
страхування здоров’я в Україні досі немає (не існує). Проте законодавством
закріплено

обов’язкове

страхування

власників

транспортних

засобів.

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що в Україні важливішим є не
здоров’я людини і громадян в цілому, а належний догляд за транспортними
засобами. Тобто за такою логікою в Україні виявляється важливішим є
догляд за власним транспортним засобом, ніж за власним здоров’ям. Проте
така логіка суперечить нормі Основного Закону України, де в статті 3 чітко
зазначено, що людина, її життя і здоров’я визнаються найвищою соціальною
цінністю [142, с. 22].
Разом із тим Конституцією України встановлено, що в Україні кожен
має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування,
причому охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням
відповідних

соціально-економічних,

медико-санітарних

і

оздоровчо-

профілактичних програм (ст. 49) [77]. Однак реалізація цього права
громадянами України у буденному житті обумовлюється безліччю проблем
нормативного та морального характеру, що актуалізує проблему наукового
опрацювання

саме

зазначеного

права

громадян

як

в

контексті
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конституційного права України, так і з залученням положень і постулатів
інших галузей вітчизняного права.
Нині в науковій літературі серед учених України відстоюється позиція
необхідністі запровадження обов’язкового медичного страхування [180].
Найбільш активно вона висвітлюються у наукових доробках таких
учених, як З. Гладун, Л. Горбач, Ю. Вороненко, М. Клімов, Е. Ковжарова,
Н. Андріїшина, В. Пашков, Е. Писанець, Є. Поліщук, М. Мних, Я. Радиш,
Г. Макаренко, Е. Лаптєв, П. Лівак, О. Солдатенко, В. Стеценко та інші. Проте
багато нюансів означеної проблеми залишаються дискусійними, а отже,
відкритими.
Зазначимо, що держава створює умови для ефективного та доступного
для всіх громадян медичного обслуговування, а тому у державних і
комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається
безоплатно [198, с. 67].
У статті 18 Основ законодавства України про охорону здоров’я
[121, с. 19] передбачено, що фінансування охорони здоров’я здійснюється за
рахунок Державного бюджету України та місцевих бюджетів, фондів
медичного страхування, благодійних фондів та будь-яких інших джерел, не
заборонених законодавством.
Кошти
регіонального

Державного

бюджету України,

самоврядування,

асигновані

бюджетів
на

місцевого

охорону

та

здоров’я,

використовуються для фінансування державних цільових і місцевих програм
охорони здоров’я, загальнодоступних для населення закладів охорони
здоров’я та фундаментальних наукових досліджень із цих питань. У цій же
статті зазначено, що держава забезпечує створення і функціонування системи
медичного страхування населення. Страхування громадян здійснюється за
рахунок Державного бюджету України, коштів підприємств, установ і
організацій та власних внесків громадян. Питання організації медичного
страхування населення і використання страхових коштів визначаються
чинним законодавством [148, с. 71].
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Відповідно до законів України про Державний бюджет щороку
фінансуються такі основні бюджетні програми: «Спеціалізована та високо
спеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними
закладами охорони здоров’я», «Програми і централізовані заходи з
імунопрофілактики», «Забезпечення медичних заходів по боротьбі з
туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних
хворих», «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та
комплексних заходів програмного характеру», «Державний санітарноепідеміологічний

нагляд

та

дезинфекційні

заходи»,

«Централізована

закупівля обладнання для закладів охорони здоров’я», «Лікування громадян
України за кордоном», а також інші бюджетні програми. Їх фінансування
ставить за мету забезпечити кожному громадянинові України отримання
медичної допомоги в державних і комунальних закладах охорони здоров’я
безплатно. Але достатньо обмежений обсяг фінансових ресурсів, що
спрямовуються у сферу охорони здоров’я, спричиняє такі негативні явища,
як необхідність в оплаті пацієнтами отримання медичної допомоги за
рахунок власних коштів, що порушує конституційне право, встановлене
статтею 49 Основного Закону [121, c. 9]. Адже відомо, що в умовах
фінансової та економічної нестабільності охорона здоров’я страждає
найбільше, оскільки коштів на неї виділяється ще недостатньо.
Доведено,

що

із

запровадженням

обов’язкового

медичного

страхування в Україні, реалізовуватиметься конституційне право громадян на
охорону здоров’я, що має забезпечуватися державним фінансуванням
соціально-економічних,

медико-санітарних

і

оздоровчо-профілактичних

програм [223, с. 98].
Що ж до ще одного права громадян – права на медичне страхування,
яке передбачено статтею 4 Основ законодавства про загальнообов’язкове
соціальне страхування, то із визначених ними видів на сьогодні в Україні
медичне страхування реалізується явно недостатньо. Зупинимося на витоках
цієї проблеми.

71

Основна ідеєя створення законодавства

про загальнообов’язкове

соціальне страхування зводилося до того, що пропонувалося об’єднати два
види загальнообов’язкового державного соціального страхування: у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням
та похованням, і медичне страхування. Замість п’яти видів соціального
страхування пропонувалось лише чотири, у зв’язку з чим передбачалось
реорганізувати

Фонд

соціального

страхування

з

тимчасової

втрати

працездатності у Фонд загальнообов’язкового державного соціального
медичного страхування України. Внески від роботодавців та застрахованих
осіб збиратимуться одним органом для всіх видів соціального страхування у
складі єдиного соціального внеску. У Законі України «Про страхування»
також зазначено, що конкретний перелік медичних послуг, які надаватимуться
застрахованим особам, буде встановлюватися окремим законом одночасно з
ухваленням закону про державний бюджет та закону щодо розміру єдиного
соціального внеску. У зв’язку з цим можна стверджувати, що обмеження
медичних

послуг,

які

надаватимуться

лише

застрахованим

особам,

передбаченим у законі переліком, призведе до порушення статті 49
Конституції

України

щодо

обов’язку

держави

створити

умови

для

ефективного і доступного медичного обслуговування. Відповідно до її норм
усі без винятку громадяни мають право в повному обсязі задовольнити
потреби у збереженні або відновленні свого здоров’я [124, с. 13].
На

думку

П.

загальнообов’язкового

Лівак,

щодо

перспективи

впровадження

державного соціального медичного страхування»

[90, с. 62], що регулює відносини у цій сфері, складається із Основ
законодавства

України

про

загальнообов’язкове

державне

соціальне

страхування, Основ законодавства України про охорону здоров’я, Закону
України «Про страхування», цього закону та прийнятих відповідно до них
інших нормативно-правових актів. Відповідно до норм законопроекту, право
на одержання медичних послуг, в тому числі на забезпечення лікарськими
засобами,

за

загальнообов’язковим

державним

соціальним

медичним

72

страхуванням мають застраховані громадяни України, іноземці та особи без
громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, якщо інше не
передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого
надана Верховною Радою України. З його запровадженням населенню
забезпечено визначений обсяг медичної допомоги, який передбачений
програмою

загальнообов’язкового

державного

соціального

медичного

страхування, що має затверджуватися на рівні держави. Держава розробляє та
щорічно затверджує базову програму надання медичних послуг у вигляді
переліку медичних послуг, що надаються особам, застрахованим за
загальнообов’язковим державним соціальним медичним страхуванням. Цей
Перелік встановлюється окремим законом, що приймається щорічно до
прийняття Закону України «Про Державний бюджет України» та Закону
України «Про визначення розміру страхових внесків на загальнообов’язкове
державне

соціальне

медичне

страхування».

Відповідно

до

цього

встановлюється розмір страхового внеску з огляду на обсяг програми та
структури медичної допомоги. Передбачено, що медичне страхування
здійснюється

Фондом

загальнообов’язкового

державного

соціального

медичного страхування, що належить до державних позабюджетних цільових
фондів, та його робочими органами на місцях. При цьому медичні заклади є
самостійними суб’єктами господарювання, а фінансування здійснюється за
конкретно виконану роботу певного обсягу та якості, які передбачені умовами
відповідного договору [90, с. 63].
На думку О. Солдатенко, проведений аналіз цього законопроекту не
дає змоги зробити жодного позитивного висновку про перспективи
повноцінного забезпечення в Україні конституційного права особи на
охорону здоров’я у перспективі. Адже цим законопроектом не встановлено
основних засад розмежування бюджетних і страхових джерел фінансування
охорони здоров’я, так само чітко не визначено зобов’язання держави щодо
забезпечення прав на отримання громадянами медичної допомоги; не
передбачено відповідальності у сфері загальнообов’язкового державного

73

соціального медичного страхування як фондом медичного страхування, так
чітко не встановлено щодо відповідальності надавачів медичних послуг та
застрахованих осіб [184, с. 54].
Цілком відрізняється від проаналізованих вище законопроект «Про
фінансування охорони здоров’я та медичне страхування», оскільки у ньому
зроблено спробу врегулювання механізмів бюджетного та страхового джерел
фінансування
медичного

охорони

здоров’я

і

страхування.

Ним,

на

визначено
відміну

джерела
від

обов’язкового

законопроектів

про

загальнообов’язкове медичне соціальне страхування, передбачено надання
медичної

допомоги

населенню

за

рахунок

бюджетних

коштів

на

життєзабезпечувальному рівні відповідно до Державної програми медичного
забезпечення на поточний рік, а надання медичної допомоги в системі
обов’язкового медичного страхування планується здійснювати безоплатно
для застрахованих осіб відповідно до програми, що містить перелік
захворювань, травм, їх наслідків тощо.
Об’єктами нарахування страхових внесків визначено:
– для держави – відрахування від фактичної суми нарахованого
податку на доходи фізичних осіб-працівників;
– для органів місцевого самоврядування – відрахування від суми
фіксованого податку, єдиного податку, спеціального патенту, оплати за
ліцензії на певні види господарської діяльності;
– для роботодавців – нарахування на фонд оплати праці найманих
працівників;
‒ для

Пенсійного

фонду

загальнообов’язкового

державного

соціального страхування – власні кошти таких фондів [225, с. 36].
Страхові внески встановлені у розмірі фіксованої суми – 6 % і 3 % від
прожиткового мінімуму на одну особу на місяць залежно від категорії
застрахованих осіб. При цьому пропонується, щоб управління обов’язковим
медичним страхуванням здійснювала протягом трьох років Державна
медична страхова організація, а пізніше – недержавна, неприбуткова
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організація – Центр медичного страхування [184, с. 55].
О. Солдатенко зокрема зазначає [184, с. 56], що даний законопроект
видається більш досконалим, оскільки він не передбачає різкого переходу від
бюджетної до страхової медицини. Проте в ньому викликає занепокоєння
пропозиція
страхуванням

щодо

здійснення

недержавною

управління

організацією

обов’язковим
(ст.

46).

Така

медичним
норма

є

неприйнятною з погляду на те, за рахунок яких джерел (ст. 10)
передбачається формування надходжень від медичного страхування – за
рахунок частини податку з доходів фізичних осіб, нарахувань на фонд оплати
праці, відрахувань від фіксованого та єдиного податків, тобто від тих
надходжень, які за своїм змістом належать державі.
На нашу думку, у найближчі 10 років управління медичним
страхуванням має здійснюватися лише за участі держави, щоб громадяни
України не розчарувалися у його перевагах [161, с. 63].
У цілому проаналізувавши законопроекти, в яких поставлено за мету
запровадити в Україні обов’язкове медичне страхування, можна зазначити,
що порівняно із попередніми, які розглядалися у Верховній Раді України, у
цих проектах не передбачено сплати страхових внесків безпосередньо
громадянами держави (працівниками), що цілком відповідає висновку
Конституційного Суду України про те, що запровадження обов’язкового
медичного страхування не суперечить конституційному припису про
безоплатність надання медичної допомоги у разі, коли платниками страхових
внесків «будуть організації, установи, підприємства, сільськогосподарські та
інші виробничі кооперативи, громадяни-підприємці та інші фізичні особи, які
займаються підприємницькою діяльністю, державні фонди» [237].
У законопроектах про соціальне медичне страхування позитивним є те,
що вони не передбачають створення окремої структури для забезпечення,
адміністрування відповідних внесків, а це звичайно, не потребуватиме
витрачання додаткових бюджетних коштів [237]. Однак у жодному з
аналізованих законопроектів не простежується обґрунтування правових
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підстав для досягнення балансу між обсягом фінансування галузі охорони
здоров’я та обсягом державних гарантій надання безоплатної медичної
допомоги. Недарма жоден із цих законопроектів не підтримується органами
виконавчої влади як такий, що не може бути реалізований у межах наявних
фінансових ресурсів.
Безперечно, запровадження в Україні обов’язкового медичного
страхування – закономірний процес, оскільки, як свідчить міжнародний
досвід,

медичне страхування

є одним із

найефективніших

джерел

фінансування сфери охорони здоров’я, і той факт, що запровадження
обов’язкового медичного страхування в Україні розширить джерела
фінансування цієї сфери, не викликає сумнівів. Проте постає лише одне
питання: чи вирішить воно проблему необхідності в оплаті пацієнтами
(хворими) медичних послуг належної якості, забезпечуючи повноцінну
реалізацію їх конституційного права на охорону здоров’я? Адже у будьякому випадку перехід від бюджетної до страхової моделі фінансування
медицини зумовить порушення існуючої системи фінансування медичних
закладів різних рівнів і необов’язково приведе до поліпшення якості
медичних послуг та до скасування нелегальних видів оплати за них
[229, с. 71; 230, с. 61].
Таким чином, на наше переконання, наразі на сьогодні терміново
необхідно адаптувати медичну галузь до нових ринкових умов, що склалися
в суспільстві. Адаптація потребує точного обліку конкретних умов, в яких
функціонувала й існує зараз медична галузь. Реформи в медицині впливають
на основні правові, економічні, політичні, етичні, етнічні та духовні цінності
суспільства, а нова ефективна робота реформованої медичної галузі
перерозподілить повноваження, права, ресурси та привілеї [238].
Проте питання впровадження реформ у медичній галузі – не
самодостатній процес, який необхідно спрямовувати наполегливо, постійно,
з чітким розумінням правових, суспільних і політичних наслідків реформи,
яка виходитиме за рамки медичної сфери. Роззброєння потенційних
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противників реформи, у тому числі тих, хто працює в медицині, є ще одним
завданням (як і акумуляція ресурсів, необхідних для забезпечення реформ).
Тому для підтримки реформи законодавства в медичній галузі необхідна
довіра і підтримка відповідних як правових, так і соціальних інститутів
суспільства [161, с. 66].
Реформи в медичній сфері повинні ґрунтуватися на розумінні її завдань
і роботи, тому медичні працівники по-новому мають розглядати свою
практичну діяльність, вивчати та застосовувати нові навички правових
відносин з людьми, яким вони надають медичну допомогу.
Приєднуємося до думки Є. Богусловського та Ю. Шибалкіної [19, с. 83]
щодо перспективи запровадження інституту обов’язкового медичного
страхування в Україні, яка на сьогодні знаходиться на перетині таких
важливих тенденцій існування та реформування охорони здоров’я:
– невизначеність
концептуальних

і

державної

політики,

законодавчих

засад

необхідність

запровадження

створення

обов’язкового

медичного страхування як одного із джерел фінансування галузі охорони
здоров’я;
– організаційна та фінансова неготовність більшої частини медичних
закладів надавати медичні послуги відповідно до уніфікованих стандартів та
якості;
– поміркованість

та

обережність

громадського

ставлення

до

обов’язкового медичного страхування (натомість готовність сплачувати
медичні послуги на тіньовому ринку медицини).
Крім того, поліпшити ситуацію можна шляхом реалізації наступних
питань, спрямованих, насамперед, на:
– усвідомлення

необхідності,

соціальної

користі

введення

обов’язкового медичного страхування;
– використання

матеріалів

поглибленого

дослідження

правових,

економічних, медико-демографічних й організаційних аспектів обов’язкового
медичного страхування різних регіонів країни;
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– введення

в

практику

організації

охорони

здоров’я

системи

забезпечення та контролю якості медичної допомоги, механізмів захисту
прав основних суб’єктів обов’язкового медичного страхування – пацієнтів і
медичних працівників;
– забезпечення самостійності господарюючих суб’єктів;
– запровадження механізмів громадського та державного контролю
щодо раціонального і цільового використання іноземних інвестицій,
благодійних та інших фондів;
– визначення обсягів фінансування медичних послуг за рахунок
власних коштів споживачів;
– поступове запровадження договірних форм регулювання професійних
відносин медичних працівників і пацієнтів з установленням відповідальності
за невиконання та неналежне виконання обов’язків за договором;
– впровадження медичного права в систему медичної та юридичної
освіти та розроблення його на основі Медичного кодексу України;
– проведення постійної інформаційно-просвітницької стратегії та
роз’яснювальної роботи з питань, що стосуються функціонування системи
обов’язкового медичного страхування [19, с. 86].
Зауважимо,
законодавства

з

що

відсутність

питань

прозорого,

функціонування

ретельно

опрацьованого

обов’язкового

медичного

страхування, відповідного державного контролю за протіканням процесу
страхування,

недовіра населення

до

приватних

страхових

фірм

та

недержавних соціальних фондів спричиняють зниження ефективності
захисту населення від хвороб. Водночас, як свідчить світовий досвід таких
розвинутих країн як, Німеччина, Франція, Нідерланди, Австрія, Японія,
Бельгія, Канада, Італія, Швеція, скорочення фінансових можливостей
держави у фінансуванні медичних програм має супроводжуватися розвитком
системи приватного медичного страхування [49]. Однак нестабільне
одержання реальних доходів населення, відсутність дієвого механізму щодо
встановлення їх величини у відповідності з економічною ситуацією в
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державі,

знижує

можливість

залучення

до

недержавних

страхових

організацій вільних коштів населення.
Отже, розвитку недержавного медичного страхування може сприяти
лише той прошарок населення держави, який має стабільні та високі доходи.
Таке

явище

підкреслює

необхідність

і

доцільність

удосконалення

законодавчо-нормативної бази, яка регламентує процес формування доходів
населення різних соціальних груп, що сприятиме появі коштів, які зможуть
витрачатися на недержавне медичне страхування та призведе до підвищення
показника умовного здоров’я населення.
Обумовимо, що особливість систем фінансування охорони здоров’я за
рахунок медичного страхування полягає в тому, що усі вони забезпечують
лікування громадян лише у випадку їх хвороби, але заходи щодо
профілактики

хвороб

і

зміцнення

здоров’я

ними

практично

не

передбачаються. Тому, на нашу думку, доцільно розширити сферу страхових
послуг у галузі обов’язкового медичного страхування шляхом включення
профілактичних заходів, пов’язаних із хворобою після її фактичного
лікування.
При цьому страховим компаніям, які функціонують в галузі медичного
страхування передбачити можливість співпраці із санаторно-курортними
закладами щодо обслуговування клієнтів страхової компанії. Такий підхід,
ми вважаємо, сприятиме, з одного боку, залученню додаткових коштів для
процесів обов’язкового медичного страхування, з іншого боку, підвищить
попит і пропозицію послуг медичного страхування на ринку, які матимуть
повний цикл: лікування хвороби, профілактика та оздоровлення людини
[50, с. 18].
Враховуючи вище викладене, цілком зрозумілим є те, що для розвитку
обов’язкового медичного страхування в Україні необхідно впровадити
наступні заходи:
– вдосконалення законодавчого поля у сфері медичного страхування,
яке має регламентувати процеси накопичення доходів населення у
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відповідності з реаліями сьогодення в економічному просторі, включати
повний механізм надання страхових послуг із виваженою системою
контролю за діями посадових осіб вказаного процесу;
– відпрацювати

механізм

фінансування

страхування, який має бути змішаної форми,

процесів

медичного

включаючи: вільні кошти

населення для недержавних страхових організацій; максимізації частки
бюджетних коштів для охорони здоров’я, які сприятимуть розвитку
обов’язкового медичного страхування; залучення частки прямих іноземних
інвестицій, що отримуються для функціонування галузі «охорона здоров’я та
соціальна допомога»;
– розширення послуг медичного страхування, які повинні охоплювати
цикл: лікування хвороби, профілактика, санаторно-курортне лікування;
– корегування окремих положень податкового законодавства з метою
впровадження стимулів для медичного страхування;
– підвищення страхової культури населення у сфері надання медичних
послуг, шляхом введення дієвого контролю за їх виконанням;
– розширення системи підготовки фахівців медичного страхування
[110, c. 40].
Безумовно,

зазначені

проблеми

чинять

негативний

вплив

на

забезпечення реалізації конституційного права громадян на охорону здоров’я
через запровадження в Україні обов’язкового медичного страхування, яке
стане можливим лише за умови розроблення якісної

регламентованої

законодавчо-нормативною бази; здійснення оптимізації закладів охорони
здоров’я; налагодження взаємодії центральних і місцевих органів влади,
органів

місцевого

самоврядування

у

забезпеченні

ефективного

функціонування даної сфери та вирішення наявних проблем; удосконалення
порядку надання медичної допомоги за кошти державного і місцевого
бюджетів; обґрунтування правових підстав для досягнення балансу між
обсягом державних гарантій безоплатної медичної допомоги та обсягом
фінансування, що передбачено завданнями державних програм [110, с. 41].
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Підсумуємо вище зазначене. Розвиток медичного страхового сектору в
Україні повинен спиратися на добре продуману, довгострокову концепцію
страхування, що враховує як сучасне фінансово-економічне становище в
державі, так і світовий досвід. В основу концепції має бути покладено
вирішення питання щодо реалізації конституційного права громадян на
охорону здоров’я шляхом запровадження інституту обов’язкового медичного
страхування, визначення фінансових коштів як із розробкою механізму їх
отримання, так і механізму контролю за їх використанням. Такі дії, на нашу
думку, сприятимуть у майбутньому не лише впровадженню процесу
обов’язкового медичного страхування зокрема, а й покращенню всіє системи
надання страхових послуг, та створить відповідне підґрунтя для виходу зі
стану

розбалансованості

процесу

управління

у

системі

медичного

забезпечення, а також зі стану кризи здоров’я у громадянському суспільстві
України.
Висновки до розділу 1
За підсумками вивчення теоретичних питань щодо адміністративноправового забезпечення права на охорону здоров’я в контексті права було
досягнуто таких результатів:
1. Право людини на охорону здоров’я є одним із визначальних серед
природних, невід’ємних, невідчужуваних і непорушних прав людини, яке
гарантує кожній людині як члену громадянського суспільства невтручання
держави у сферу її особистого та сімейного життя, захист від будь-яких форм
насильства, жорстокого й такого, що принижує людську гідність, ставлення
[239].
2. Наведено аналіз різних авторських поглядів, щодо визначення
поняття «право на охорону здоров’я».
3. Зроблено висновок, що поняття «здоров’я» як і поняття «норма», є
умовним і об’єктивно встановлюється на основі фізіологічних і біохімічних
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показників, а отже, найбільш поширеною є дефініція, запропонована
Всесвітньою

організацією

охорони

здоров’я.

Це

визначення

використовується й у вітчизняній нормативно-правовій базі, де: здоров’я –
це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не
тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів; володіння найвищим
досяжним рівнем здоров’я є одним з основних прав кожної людини без
врахування ознак раси, релігії, політичних переконань, економічного чи
соціального стану; можливість користуватись усіма останніми досягненнями
у сфері охорони здоров’я є одним з фундаментальних прав кожної людини.
4. Доведено, що держави несуть відповідальність за здоров’я свого
народу і зобов’язані застосовувати для його охорони необхідні соціальні,
правові й медико-санітарні заходи, а отже, володіння найвищим рівнем
здоров’я є одним із основним прав кожної людини незалежно від раси,
віросповідання,

політичних

поглядів,

економічного

чи

соціального

становища. Здоров’я народу є основним фактором досягнення миру і безпеки
та залежить від найтіснішої співпраці осіб з державами.
5. Зазначено, що здоров’я – це найважливіша потреба людини, що
означає її здатність до праці, гармонійного розвитку особи, вона є основою
передумов до пізнання довкілля світу, до самоствердження та щастя людини,
до подальшого розвитку людського суспільства.
6. Доведено, що право на

здоров’я органічно пов’язане з правом

людини на життя. Стан здоров’я – це нормальний стан життя. Разом з тим,
право на життя є більш загальним і всеохоплюючим. Можна стверджувати,
що здійснення права на здоров’я знаходиться у прямій залежності від
здійснення права людини на життя. Зазначене положення дає змогу
констатувати – право на здоров’я виникає разом з правом на життя.
7. Доведено, що розвиток медичного страхового сектору в Україні
повинен

спиратися

на

добре

продуману,

довгострокову

концепцію

страхування, що враховує як сучасне фінансово-економічне становище в
державі, так і світовий досвід. В основу концепції має бути покладено
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вирішення питання щодо реалізації конституційного права громадян на
охорону здоров’я шляхом запровадження інституту обов’язкового медичного
страхування, визначення фінансових коштів як із розробкою механізму їх
отримання, так і механізму контролю за їх використанням.
8. Зроблено висновок, що охорона здоров’я як особлива галузь
значною мірою впливає на результати соціального й економічного розвитку
країни, стан демографічної ситуації, визначає разом з іншими чинниками
рівень національної безпеки. Дисертаційно визначено, що

здоров’я

розглядається і як важливий соціально-політичний феномен, який свідчить
про ступінь розвитку й благополуччя суспільства, що потребує досконалого
юридичного регулювання та законодавчого гарантування.
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РОЗДІЛ 2
МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
2.1. Поняття та елементи механізму адміністративно-правового
забезпечення права на охорону здоров’я
Охорона здоров’я населення, створення безпечних і здорових умов для
проживання людей, їх праці й відпочинку за своїм значенням є одним з
найважливіших завдань сучасної держави, основою формування її соціальної
політики. Охорона здоров’я, як особлива сфера соціально-культурного життя
суспільства, значною мірою впливає на результати соціального та
економічного розвитку країни, стан демографічної ситуації, визначає разом з
іншими чинниками рівень національної безпеки. Тому стратегічним
завданням сучасної цивілізованої держави має бути турбота про поліпшення
здоров’я кожного громадянина, забезпечення ефективності діяльності
системи охорони здоров’я, як сукупності загальнодержавних, галузевих та
місцевих медико-соціальних заходів, створення для населення широкої
доступності кваліфікованої медичної допомоги [27, с. 136].
Так, на сьогоднішній день законодавством України не повністю
розкрито

категорійний

апарат

динаміки

правореалізації

норм

адміністративного права, що є необхідністю коротко зупинитися на основних
доктринальних підходах зазначеної проблеми, щодо визначення поняття та
елементів механізму адміністративно-правового забезпечення права на
охорону здоров’я.
По-перше,

з’ясувати,

яка

категорія

є

найбільш

вдалою

для

характеристики правової реалізації норм адміністративного права у сфері
охорони здоров’я

(державне управління, публічне управління,

механізм

адміністративно-правового забезпечення та її система).
По-друге, провести правовий аналіз, щодо співвідношень категорій
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адміністративно-правове забезпечення, адміністративно-правова охорона та
адміністративно-правовий захист.
Щодо першого питання зазначимо наступне. Термін публічне
управління для характеристики динаміки реалізації норм адміністративного
права є класичним.
Розглянемо позицію провідного вченого В. Гессена. Адміністративне
право є такою сферою державної діяльності, де виступає предметом
діяльність держави у сфері внутрішнього управління, тому таке розуміння
динаміки адміністративного права перейшло ще з радянської доктрини
[17, с. 27]. Зазначений підхід має як ідеологічне, так і юридичне теоретичне
обґрунтування, яке втілене в нормах конституційного та адміністративного
права того часу. Що ж стосується сьогодення України, то така теорія
управлінського адміністративного права відіграє свою позитивну роль, та
об’єктивно відживає [187, с. 42].
Значення «здоров’я людини» визнають у світі настільки важливим,
що цей показник першим входить до індексу людського розвитку –
універсального визначника рівня розвитку суспільства. Тому переломним з
погляду зміни пріоритетів став 1996 р., коли була прийнята Конституція, яка
утвердила в Україні концепцію соціальної правової демократичної держави з
ринковою економікою, для якої найвищою цінністю в державі є людина, її
життя та здоров’я. Отримавши прогресивні конституційно-правові норми,
вчені почали на їх основі розвивати нові теорії адміністративного права
[2, с. 57].
Найбільш вдало новітню адміністративну доктрину визначив видатний
вчений В. Авер’янов, який зазначав, що на зміну категорії «державне
управління» має прийти базова категорія «забезпечення пріоритету прав
людини» [1, с. 242]. Проведений аналіз показує, що найбільш частіше вчені
для розкриття проблем адміністративного права у певній сфері суспільного
життя використовують такі юридичні категорії як «адміністративно-правове
регулювання» та «адміністративно-правове забезпечення».
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Що стосується співвідношення категорій «адміністративно-правове
регулювання», «адміністративно-правове забезпечення», «адміністративноправова охорона» та «адміністративно-правовий захист», то зазначимо
наступне. Приєднуюсь до думки А. Терещенко, що найбільш вдало
адміністративно-правове регулювання визначає у своїх працях провідний
науковець В. Галунько, під яким розуміє цілеспрямований вплив норм
адміністративного права на суспільні відносини з метою забезпечення за
допомогою адміністративно-правових засобів прав, свобод, законних
інтересів, нормального функціонування громадянського суспільства. У
межах

адміністративно-правового

регулювання

вчений

розглядає

адміністративно-правову охорону, як правову охорону та правовий захист
[206, с. 146].
Таким

чином,

категорії

адміністративно-правове

регулювання,

адміністративно-правове забезпечення, адміністративно-правова охорона та
адміністративно-правовий захист розглядаються в юридичній літературі як
єдине, так і окремі частини. Ми приєднуємося до такого підходу вчених.
Відповідно усі елементи механізму адміністративно-правового регулювання
та адміністративно-правового забезпечення, розкриті провідними вченими,
стануть нам у нагоді при розкритті механізму адміністративно-правового
забезпечення прав на охорону здоров’я [4, с. 324].
Сучасний

етап

соціально-економічного

розвитку

України

супроводжується складними умовами формування системи охорони здоров’я,
тому за суспільними оцінками, здоров’я – головний показник соціальнополітичного, економічного стану суспільства, якості життя та добробуту в
країні, ефективності системи адміністративно-правового забезпечення в
цілому. Розбудова України як демократичної, правової, соціальної держави,
закріплення в Конституції України положення про найвищу соціальну
цінність людини, її життя і здоров’я, честі й гідності, недоторканності та
безпеки вимагає формування нових підходів до захисту прав людини.
Головним змістом і спрямованістю діяльності держави стають захист прав і
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свобод людини та гарантії їх здійснення. Утвердження та забезпечення цих
прав і свобод Конституція України покладає на державу як її головний
обов’язок [189, c. 176].
Усім відомо, що здоров’я та охорона здоров’я стосується усіх і
кожного. Провідним чинником захисту права на охорону здоров’я є
створення

юридичного

механізму

такого

захисту

на

основі

норм

адміністративного права. В юридичній літературі існують певні тенденції та
розуміння

юридичної

природи

механізму

адміністративно-правового

забезпечення, які вчені нерозривно пов’язують із адміністративно-правовим
регулюванням в цілому. Тому слід не просто декларативно проголосити
існування юридичного інституту захисту права на охорону здоров’я, але й
створити дієву правову систему, тобто (механізм) його забезпечення, які
практично

будуть

захищати

права населення

на охорону здоров’я

відповідними засобами адміністративного права [206, с. 147].
Загалом питання поняття та змісту механізму адміністративноправового забезпечення права на охорону здоров’я досить ґрунтовно
висвітлено в науковій літературі. Зокрема, нормативні аспекти аналізувались
у працях відомих науковців В. Авер’янова, О. Бандурки, Ю. Битяка,
В. Галунька,

В.

Гессена,

З.

Гладуна,

Р. Калюжного,

С. Ківалова,

О. Клюшниченка, В. Колпакова, Т. Коломоєць, В. Пєткова, В. Олефіра,
С. Стеценка, В. Сороки, О. Ціборовського та багатьох інших.
Однак, основну свою увагу вчені зосереджували саме на більш чи
суміжних викликах. На наш погляд, щоб детально розкрити поняття та зміст
механізму адміністративно-правового забезпечення права на охорону
здоров’я,

слід

звернутися

до

характеристики

та

аналізу

теорії

адміністративного права.
В умовах демократичної правової держави базовим підґрунттям будьякого права стала «Людина», її права і свободи стають пріоритетом
державної і міжнародної політики, а правове забезпечення стає метою і
першочерговим завданням державних міжнародних різноманітних систем
[30, c. 133]. Право на охорону здоров’я відіграє провідну роль у формуванні
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України, як демократичної правової держави.
Інтеграція України до європейського напрямку, її прагнення до
членства в Європейському Союзі, на нашу думку, передбачає встановлення
світовим співтовариством міжнародно-правового стандарту. З огляду на
необхідність удосконалення законодавства України

з метою приведення

його до норм міжнародних правових стандартів, якраз і потрібно прагнути
переходу від публічного до змішаного типу системи охорони здоров’я, що
спонукає до постановки актуального питання про види та забезпечення
механізмів її фінансування [45, с. 6].
Ще в 1948 р. ООН прийняла Декларацію прав людини, в якій
проголошувалось право кожної людини на володіння найвищим можливим
рівнем фізичного та психічного здоров’я [53, с. 20]. Так, стаття 2 Декларації
зафіксувала, що «кожна людина повинна мати всі права і свободи, незалежно
від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших
переконань,

національного

чи

соціального

походження,

майнового,

станового або іншого становища. Крім того, не повинно проводитися ніякого
розмежування на основі політичного, правового або міжнародного статусу
країни або території , до якої людина належить, незалежно від того, чи є ця
територія незалежною, підопічною, не самостійно керованою або будь-як
інакше обмеженою у своєму суверенітеті». У ній були визначені права та
свободи окремої людини. Європейська конвенція про захист людини та
основних свобод підтвердила і розвинула правові засади Декларації 1948
року. Відповідно до Рекомендацій 44-ї сесії Парламентської Асамблеї Ради
Європи від 5 травня 1992 р., суспільство зобов’язане адаптувати існуючі в
ньому стандарти до особливих потреб людей, що мають інвалідність, для
того, щоб вони могли жити незалежним життям. При цьому під інвалідністю
тут розуміють обмеження в можливостях, обумовлених фізичними,
психологічними, сенсорними, соціальними, культурними, законодавчими та
іншими бар’єрами, що не дозволяють людині, яка має інвалідність, бути
інтегрованою і брати участь у житті сім’ї або суспільства, на таких самих
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підставах, як й інші члени товариства [188, c. 178].
У найбільш загальному вигляді під правовим забезпеченням (від лат.
regulare – «спрямування, впорядкування») розуміють один з основних засобів
владного впливу на суспільні відносини з метою впорядкування їх в
інтересах людини [59].
З урахуванням предмета й основного методу галузі адміністративного
права зазначається, що адміністративно-правове забезпечення характеризує
спеціально-юридичний

механізм

впливу

адміністративного

права

на

поведінку і діяльність його адресатів. Унаслідок адміністративно-правової
регламентації формується юридична основа, визначаються зафіксовані в
правових

веліннях

орієнтири

для

організації

діяльності

учасників

адміністративно-правових відносин на досягнення фактичних завдань
адміністративного права [240].
Поділяю думку відомого науковця В. Галунька, що охоронна функція
встановлює та гарантує з боку держави виконання системи заходів
юридичного захисту та юридичної відповідальності, порядок їх накладення
та виконання, що має на меті знищення шкідливих для суспільства відносин
та охорону позитивних [6, с. 325].
Охоронна функція передбачає: визначення заборон на вчинення
протиправних діянь; установлення юридичних санкцій за вчинення таких
діянь; безпосереднє застосування юридичних санкцій до особи, яка вчинила
правопорушення.
Адміністративно-правова

охорона

забезпечується

за

допомогою

спеціальних охоронних адміністративно-правових норм, які застосовуються
після порушення вимоги регулятивної норми. А також на основі
безпосередньої реалізації регулятивних адміністративно-правових норм, які
спрямовуються на попередження (профілактику) протиправних посягань.
Тобто термін «правова охорона» треба розуміти, з одного боку, як
безпосереднє правове забезпечення соціальних інтересів громадян, з іншого
як стимулювання таких соціальних дій, наслідком чого було б зміцнення
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існуючих суспільних відносин і нейтралізація тих соціальних тенденцій, що
загрожують.
При цьому адміністративно-правовий захист (адміністративно-правова
охорона у найвужчому розумінні) – це активні дії публічної адміністрації,
спрямовані на відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів,
усунення перешкод щодо їх здійснення засобами адміністративного права з
можливістю застосування заходів адміністративного примусу та притягнення
винних до адміністративної відповідальності [6, c. 330].
Що стосується терміну «механізм», то він є досить багатогранним та
знаходить своє застосування і використовується у багатьох різноманітних
сферах. На нашу думку, сам термін «механізм» активно застосовується і в
сучасному правознавстві [104, с. 246]. Правове забезпечення в суспільстві
здійснюється за допомогою певних механізмів – різних елементів правової
системи, що здійснюють регулятивний вплив на суспільство, невід’ємною
складовою

адміністративно-правового

регулювання

є

механізм

адміністративно-правового забезпечення.
На глибоке переконання науковця О. Литвинова, термін «механізм»
відіграє в житті людини досить значну роль. Він застосовується практично в
усіх сферах життєдіяльності суспільства, але особливо – у сфері охорони
здоров’я, де, як правило, пов’язується із здійсненням певного явища,
процесу,

реалізацією

відносин.

Механізм

адміністративно-правового

забезпечення (охорони) – це засоби функціонування єдиної системи
адміністративно-правового регулювання з метою забезпечення прав, свобод і
законних інтересів, функціонування громадянського суспільства [6, c. 331].
Отже, механізм адміністративно-правового забезпечення дозволяє
поглянути на адміністративну матерію певних галузей, сфер суспільних
відносин у комплексі, та надає можливість проаналізувати кожний правовий
елемент. Оскільки зміст механізму адміністративно-правового забезпечення
законодавчо не прописано, то провідним чинником його розуміння є
доктринальні положення вчених [204, с. 37].
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Розглянемо детальніше змістовну ознаку механізму адміністративноправового забезпечення, де передбачається обов’язок публічної адміністрації
здійснювати відповідними засобами адміністративного права:
– попередження протиправного посягання на права, свободи та законні
інтереси населення;
– застосування

усіх

передбачених

компетенцією

заходів

щодо

поновлення прав, свобод і законних інтересів населення;
‒ забезпечення щодо притягнення винних осіб до адміністративної чи
іншого виду юридичної відповідальності [6, c. 332].
Унікальний характер охорони здоров′я як соціального і водночас
особистого

блага

найважливішим

робить

роль

інструментом

державного регулювання,

яке

є

ефективного управління, у цій сфері

особливо важливою.
Проте

різноманітні

інструментами

правового

засоби

адміністративного

права,

що

є

впливу на поведінку об’єктів управління,

використовуються з метою реалізації зазначених цілей, де визначають зміст
механізму адміністративно-правового забезпечення.
Сучасна юридична наука виділяє два підходи щодо визначення
елементів механізму адміністративно-правового забезпечення. Перший –
широкий, що визначається множинністю елементів, зокрема норм права,
юридичних фактів, правовідносин, тлумачення норм права, реалізацією
норм

права,

законністю,

правовою

культурою

і

правосвідомістю,

правомірною та протиправною поведінкою, юридичною відповідальністю.
Другий – вузький, що включає лише деякі з вищезазначених елементів –
наприклад,

норми

правореалізацію

та

права,
законність

індивідуальні
[7, c. 147].

акти,
Потреба

правовідносини,
ефективного

та

демократичного адміністративно-правового забезпечення залежить від
об’єктів адміністративно-правових відносин, що використовуються у
певному поєднанні зазначених елементів.
Так, зокрема, А. Терещенко у дисертаційній роботі «Адміністративно-
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правовий захист осіб з особливими потребами у вищих навчальних
закладах», досліджує складові частини елементів механізму адміністративноправового забезпечення, так й адміністративно-правового захисту у
науковому світі сучасної юриспруденції. На його думку, до системи
елементів адміністративно-правового забезпечення відносять такі елементи:
норми адміністративного права; джерела адміністративного права; принципи
адміністративного

права;

адміністративно-правові

тлумачення
відносини;

норм

адміністративного

адміністративно-правовий

права;
статус

суб’єктів адміністративного права; індивідуальні акти суб’єктів публічної
адміністрації; форми діяльності суб’єктів адміністративного права; методи
адміністративного права; адміністративно-правові режими; адміністративні
процедури; ефективність адміністративно-правового забезпечення [204].
Цікавою й обґрунтованою, на нашу думку, є позиція науковця
В. Коваленка, де зазначається, що механізм адміністративно-правового
забезпечення

–

це

сукупність

адміністративно-правових

засобів,

за

допомогою яких здійснюється вплив на відносини, що виникають у процесі
реалізації

адміністративних

зобов’язань

публічної

адміністрації.

До

структури цього механізму входять такі елементи (засоби): норми
адміністративного права, об’єктивно виражені в законах та інших
нормативних актах; адміністративно-правові відносини; акти застосування
норм адміністративного права; акти тлумачення норм адміністративного
права; правосвідомість; правова культура; законність. На погляд вченого,
кожний елемент цього механізму виконує специфічну роль у регулюванні
поведінки людей. Ці елементи одночасно виступають як юридичні засоби
адміністративно-правового забезпечення, при цьому адміністративно-правові
засоби включаються в процес регулювання в певній послідовності. Таким
чином,

адміністративно-правове

послідовного

використання

забезпечення

являє

адміністративно-правових

собою
засобів

процес
для

досягнення цілей регулювання дій учасників суспільних відносин [7, с. 148].
До структури механізму адміністративно-правового забезпечення
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входять такі елементи:
– норми адміністративного права;
– адміністративно-правові

відносини,

що

виникають

в

процесі

здійснення виконавчої влади;
– акти тлумачення норм адміністративного права;
– акти реалізації адміністративно-правових норм і відносин [9, с. 142].
На думку російського вченого А. Коренева, система адміністративноправових засобів, які впливають на суспільні відносини, організовуючи їх
відповідно до завдань держави і суспільства, називається механізмом
адміністративно-правового забезпечення. В структуру цього механізму
входять такі елементи:
– норми

адміністративного

права

та

його

принципи,

що

об’єктивувалися в законах, указах та інших нормативних актах;
– акти тлумачення норм адміністративного права, що видаються
уповноваженими органами;
– акти застосування норм адміністративного права [82, с. 85-86].
Професор С. Стеценко у своєму дослідженні присвятив даній
проблематиці окрему стадію, де зазначив, що сама категорія «механізм
правового забезпечення» виникла в рамках загальної теорії права для
відображення руху функціонування правової форми [200, с. 324]. У
подальшому ця ідеологія розвинулася та знайшла нових прихильників.
Вказане дає можливість зазначити, що сьогодні механізм адміністративноправового забезпечення суспільних відносин уявляється як категорія, що
виражає процес переведення нормативності права в упорядкованість
суспільних відносин, які регулюються нормами цієї галузі права. Іншими
словами, правові норми, які використовуються в адміністративному праві,
самі по собі статичні, а в рух приводяться саме за допомогою механізму
адміністративно-правового забезпечення. Отже, зазначивши, що норми
адміністративного права – це статика, а механізм адміністративно-правового
забезпечення – динаміка. Базуючись на зазначених вище теоретичних
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засадах,

поділяю

думку

вченого

щодо

визначення

механізму

адміністративно-правового забезпечення, де механізм – це сукупність
правових засобів, за допомогою яких здійснюється правове забезпечення
суспільних відносин у сфері адміністративного права. Аналізуючи дане
визначення, слід зазначити, що існує попереднє враження про схожість цього
явища з розглянутою раніше категорією «метод адміністративного права».
Насправді, даючи визначення методу адміністративного права, було вказано,
що це – сукупність правових засобів і способів, за допомогою яких
здійснюється адміністративно-правове забезпечення відповідних суспільних
відносин [200, с. 325].
Виходячи з цього, доцільно вказати на певні відмінності між ними.
Метод

адміністративного

регулювання,

а

механізм

права

–

сукупність

способів

адміністративно-правового

правового

забезпечення

–

сукупність правових засобів. Якщо метод адміністративного права –
зовнішня характеристика того, як адміністративне право регулює суспільні
відносини, то механізм адміністративно-правового забезпечення являє собою
внутрішню характеристику цього процесу, де стає зрозумілим, яким чином
норма адміністративного права починає впливати на суспільні відносини.
Говорячи про те, що механізм адміністративно-правового забезпечення – це
сукупність правових засобів, доцільно вказати, про які саме правові засоби
йдеться. Існують декілька варіантів, які відображають позиції певних
науковців стосовно складових елементів механізму адміністративно-правового забезпечення [200, с. 326].
На переконання професора С. Стеценка, органічними складовими
частинами

механізму адміністративно-правового

забезпечення

можуть

вважатися ті, що визначають суть самого явища «механізм адміністративноправового забезпечення», тобто без яких не може відбуватися сам механізм
адміністративно-правового забезпечення. У свою чергу, функціональними
складовими частинами механізму адміністративно-правового забезпечення
можуть вважатися ті, які значною мірою впливають на механізм
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адміністративно-правового

забезпечення,

на

його

вираженість

та

ефективність, водночас вони не є обов’язковими елементами. Тобто
функціональні складові мають можливість якісно змінити механізм
адміністративно-правового забезпечення, адже вони суттєво впливають на
його надійність, але механізм адміністративно-правового забезпечення може
існувати сам по собі [200, с. 327].
Щодо

визначення

адміністративно-правового

органічних

складових

забезпечення,

то

частини

це:

норми

механізму
права

–

загальнообов’язкові правила поведінки, встановлені з метою регулювання
суспільних відносин. А вже акти реалізації норм права – процес фактичного
втілення в життя приписів правових норм через поведінку суб’єктів адміністративного права. Правові відносини – вольові суспільні відносини, що виникають на основі норм права, а юридичний факт – це конкретні життєві
обставини,

з

якими

пов’язані

виникнення,

зміна

та

припинення

адміністративно-правових відносин. Самі по собі норми адміністративного
права не діють, вони активізуються лише тоді, коли настають необхідні для
їхньої дії життєві обставини. Своєю чергою, фактичний склад – це сукупність
двох або кількох юридичних фактів. Прикладом цього може бути набуття
права керування транспортним засобом за наявності необхідних таких
юридичних фактів, як: настання відповідного віку; відсутність медичних
протипоказань; одержання посвідчення про складання відповідних іспитів
[200, с. 328].
Слід погодитися із думкою професора С. Стеценка щодо визначення та
складу

правової

свідомості

суб’єктів

адміністративно-правового

забезпечення, де зазначається, що це система відображення правової
дійсності у поглядах, почуттях, уявленнях людей про право. Сама ж правова
свідомість складається з: правової ідеології; правової психології; правової
поведінки [200, с. 330].
Акти застосування норм права – прояв владного веління компетентних
державних органів, спрямований на забезпечення умов для реалізації
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суб’єктивних прав та

обов’язків учасників адміністративно-правових

відносин. Застосування цих норм права можна сприймати як один із
варіантів, однак реалізовувати його мають право лише компетентні державні
органи. Проте результат процесу застосування норм права – акт застосування
права, що являє собою результат вирішення конкретної юридичної справи
[200, с. 331].
Цікавим для нашого дослідження є погляди Н. Ракши, який зазначає,
що саме адміністративно-правове забезпечення права особи забезпечує
швидке й ефективне втілення загального поняття захисту прав людини в
реальність [144, с. 5]. Учений у своїх працях вдало визначив, що в системі
адміністративно-правового забезпечення права значне місце посідають
норми адміністративного права, або, іншими словами, адміністративноправові засоби.
Ефективність діяльності закладів охорони здоров’я щодо правового
забезпечення зазначеного права значною мірою залежить від якості цих
засобів, тому все більшої актуальності набувають питання удосконалення
адміністративно-правового механізму забезпечення права населення на
охорону здоров’я й водночас наукового дослідження основних проблем,
які пов’язані з захистом цих прав [113, с. 18].
Таку позицію підтримує й професор В. Олефір, який зазначає, що
«немає жодної сфери, від якої людина була б так залежна, як від сфери
охорони здоров’я»,

тому з

урахуванням його

точки зору, механізм

адміністративно-правового забезпечення осіб з особливими потребами у
першу чергу – це цілісний комплекс динамічних дій публічної адміністрації,
що спрямовані на відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів
осіб з особливими потребами, усунення перешкод щодо їх здійснення
засобами адміністративного права з можливістю застосування заходів
адміністративного примусу та притягнення винних до адміністративної
відповідальності [205, с. 962].
Отже, елементами механізму адміністративно-правового забезпечення
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права на охорону здоров’я є система засобів правового та організаційного
впливу для забезпечення права населення, які гарантуються та здійснюються
суб’єктами

публічної

адміністрації,

до

яких

відносяться:

нормами

адміністративного права, форми та методи діяльності публічної адміністрації
щодо захисту прав населення та адміністративні процедури у цій сфері.
Аналізуючи
забезпечення

елементи

слід

адміністративного

механізму

виділити,
права,

що

які

адміністративно-правового

первинним

мають

елементом

зовнішній

вияв

у

є

норми

джерелах

адміністративного права. Іншими словами, адміністративно-правові норми
містяться безпосередньо в джерелах права – Конституції України, КУпАП,
інших законах України, нормативно-правових актах публічної адміністрації,
міжнародних договорах. До джерел адміністративного права входять не
тільки самі нормативно-правові акти публічної адміністрації, а також
затверджені цими актами положення, інструкції, концепції, що регулюють
адміністративно-правові відносини [241].
Наприкінці

зазначимо,

що

у

більшості

випадків

джерела

адміністративного права походять від правотворчого рішення вітчизняного
компетентного публічного органу, що може бути прямим, похідним або
санкціонованим, тобто, коли воно формулює узагальнені нормативні
положення. У країнах Європи, і зокрема в Україні, основним видом джерел
адміністративного права є нормативно-правові акти – закони, укази,
постанови, накази та ін. [6, с. 335].
Отже, механізм адміністративно-правового забезпечення права на
охорону здоров’я – це цілісний комплекс динамічних дій публічної
адміністрації, що спрямовані на відновлення порушених прав населення,
усунення перешкод щодо їх здійснення засобами адміністративного права з
можливістю застосування заходів адміністративного примусу та притягнення
винних до адміністративної відповідальності. А отже, основними елементами
механізму адміністративно-правового забезпечення права на охорону
здоров’я

населення

є:

норми

адміністративного

права,

джерела
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адміністративного права, форми та методи діяльності публічної адміністрації
щодо захисту права та адміністративні процедури у цій сфері [204, с. 5].
2.2. Форми діяльності публічної адміністрації у сфері охорони
здоров’я
Наукою адміністративного права покликано аналізувати суспільні
відносини у сфері державного управління й систему норм, що їх регулюють
(адміністративно-правові

норми),

досліджувати

та

узагальнювати

закономірності правового регулювання організації і діяльності апарату
державного управління. Дії органів виконавчої влади можуть бути
відповідним чином згруповані, тобто зведені в певні однорідні групи за
ознакою загальності чи подібності їх зовнішнього вияву. Всі форми
публічної адміністрації безпосередньо чи опосередковано обумовлено
відповідними юридичними постановами, за допомогою яких Українська
держава регламентує діяльність своєї виконавчої влади [10, с. 240].
В умовах становлення правової держави в Україні зростає важливість
соціальних регуляторів суспільних відносин, які визначають загальнолюдські
потреби і цінності. Отже, право на охорону здоров’я – це передусім
забезпечення відповідного життєвого рівня. Крім того, це право передбачає:
– безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище;
– санітарно-епідемологічне

благополуччя

території

і

населеного

пункту, де особа проживає;
– безпечні й здорові умови праці, навчання, побуту та відпочинку;
– кваліфіковану медико-санітарну допомогу, включаючи вільний вибір
лікаря і закладу охорони здоров’я;
‒ достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров’я і
здоров’я населення, включаючи існуючі й можливі фактори ризику та їх
ступінь;
– участь в обговоренні проектів законодавчих актів і внесення
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пропозицій щодо формування державної політики у сфері охорони здоров’я
населення;
– участь в управлінні охороною здоров’я та проведенні громадської
експертизи з цих питань у порядку, передбаченому законодавством;
– можливість об’єднання в громадські організації з метою сприяння
охороні здоров’я;
– правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації,
пов’язаних із станом здоров’я;
– відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди;
– оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та
органів охорони здоров’я;
‒ можливість проведення незалежної медичної експертизи у разі
незгоди громадянина з висновками державної медичної експертизи,
застосування до нього заходів примусового лікування та в інших випадках,
коли

діями

працівників

охорони

здоров’я

можуть

бути

ущемлені

загальновизнані права людини і громадянина [10, с. 241].
Нинішній стан українського суспільства вимагає ефективного й
повного регулювання наявних відносин. І це не випадково, адже зміна форм
взаємодії суб’єктів суспільного життя, зміна цінних орієнтирів, постановка
суспільством нових цілей і завдань зумовлюють оновлення регуляторів,
зокрема і правових [28, с. 204]. Як відомо із теорії адміністративного права,
форми діяльності суб’єктів публічної адміністрації – це зовнішнє вираження
однорідних за своїм характером і правовою природою груп адміністративних
дій посадових осіб і органів публічної адміністрації, здійснене у рамках
режиму законності та компетенції для досягнення адміністративно-правової
мети – публічного забезпечення прав людини, нормального функціонування
громадянського

суспільства.

Форми

діяльності

суб’єктів

публічної

адміністрації визначають характер відносин у данній сфері, адже вони
складаються

в

процесі

здійснення

діяльності

суб’єктів

публічної

адміністрації. Тому особливим суб’єктом адміністративного права за
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характером і правовою природою форми діяльності є наступні види: видання
адміністративних актів: а) видання підзаконних нормативно-правових актів;
б) видання індивідуальних адміністративних актів; видання індивідуальних
(укладення адміністративних договорів) актів управління; проведення інших
юридично значущих адміністративних дій; здійснення матеріально-технічних
операцій [40, c. 124].
Ця класифікація суб’єктів публічної адністрації становить собою
схематичне моделювання реальності, що не включає певної умовності,
оскільки наявні й інші класифікації. Є й інший схематичний варіант
класифікації форм діяльності суб’єктів публічної адміністрації, а саме для
більш повного поділу форм адміністративного права використовується
ступінь

правової

регламентації,

де

відповідно

до

цього

форми

адміністративного права зведено у дві основі групи:
– правові форми, пов’язані з встановленням і застосуванням норм
права, наприклад, видання нормативних та індивідуальних актів управління;
‒ неправові (організаційні) форми, тобто проведення тих чи інших
управлінських дій, безпосередньо не пов’язаних з прийняттям юридичних
актів управління, наприклад, проведення організаційних заходів і здійснення
матеріально-технічних операцій [40, c. 125].
Стосовно поділу форм діяльності суб’єктів адміністративного права на
правові та неправові (організаційні) не означає будь-якого применшення, у
цьому сенсі правові форми завжди є організаційними. Проте, далеко не всі
організаційні форми є правовими. Отже, до останніх належать лише ті, що
обов’язково передбачають настання юридичних наслідків. У свою чергу
правові форми пов’язані зі встановленням і застосуванням норм права,
характеризують спосіб юридичного вираження відповідних дій [40, c. 126].
Проблема нормативності

адміністративного

права належить до

найбільш складних і відповідальних у сучасному житті регуляторів
суспільних відносин. Теоретичне осмислення її сутнісного значення, впливу і
ролі – необхідна умова наукового ефективного управління суспільними
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процесами. Тому важливим і водночас науково невичерпним є дослідження
нормативно-правових актів діяльності публічної адміністрації у сфері
охорони здоров’я. Видання підзаконних нормативно-правових актів – це
правотворчий напрямок діяльності публічної адміністрації, що передбачає
розпорядчу діяльність, спрямовану на виконання законів шляхом розробки та
встановлення підзаконних правил загального характеру. Встановлення норм
права підзаконного характеру в процесі діяльності органів виконавчої влади
– це адміністративна нормотворчість, яку здійснюють органи виконавчої
влади у формі видання нормативних актів управління. Це викликано тим, що
загальні норми та правила поведінки, сформульовані в законах, не в змозі
охопити всі аспекти життя суспільства, відрегулювати суспільні відносини в
усіх подробицях. Тому, встановлення норм права підзаконного характеру в
процесі

діяльності

публічної

адміністрації

–

це

адміністративна

правотворчість, яка здійснюється у формі видання органами та посадовими
особами нормативних актів. Зазначене викликано тим, що загальні норми і
правила поведінки, які сформульовані у законах, потребують додаткового
врегулювання нормами адміністративного права, тому і виникає необхідність
конкретизації щодо стадії їх застосування. За сферою застосування
нормативні акти органів публічного управління поділяються: на внутрішньоорганізаційні акти; зовнішні акти [40, c. 130].
Суб’єктами публічної адміністрації у сфері захисту права на охорону
здоров’я видаються численні нормативно-правові акти. Наприклад, Закон
України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19
листопада 1992 року (із змінами станом на 25 грудня 2015 р.), Закон України
«Про

забезпечення

санітарного

та

епідемічного

благополуччя

населення», Укази Президента України «Про Концепцію розвитку охорони
здоров’я України» від 7 грудня 2000 р. №1313/2000, «Про вдосконалення
державного контролю за якістю та безпекою продуктів харчування,
лікарських засобів та виробів медичного призначення» від 1 лютого 1999 р.
№ 96/99, «Про заходи щодо поліпшення забезпечення населення лікарськими
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засобами і виробами медичного призначення, а також підвищення
ефективності державного управління у цій сфері» від 7 лютого 2003 р.
№ 91/03, «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов
життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» від 1 червня
2005 р. № 1073, Постанови Кабінету Міністрів України «Про подальше
реформування медичної та мікробіологічної промисловості» від 5 червня
2000 р.

№ 897,

«Про

затвердження

Програми

подання

громадянам

гарантованої державою безоплатної медичної допомоги» від 11 липня 2002 р.
№ 955, «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в
державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти»
(справа про платні медичні послуги) від 17 вересня 1996 р. № 1138 із
змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня
2002 р. № 989, «Про Комітет з контролю за наркотиками» від 11 вересня
2003 р. № 1446, «Про утворення Державної служби лікарських засобів і
виробів медичного призначення» від 2 червня 2003 р. № 789, «Про
затвердження

Порядку

забезпечення

окремих

категорій

населення

технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного
державного замовлення, переліку таких засобів» від 29 листопада 2006 р.
№ 1652 та інші [38, с. 92].
Варто визнати, що видання суб’єктами публічної адміністрації
підзаконних нормативно-правових актів у сфері охорони здоров’я з метою
захисту порушеного права – це провідна форма адміністративної діяльності
адміністрації,

її правотворчий

напрям, спрямований на уточнення й

розвиток законів України.
Зважаючи на вище викладене слід зазначити, що суб’єкти публічної
адміністрації видають численні індивідуальні адміністративні акти, які є
різновидом правозастосовчого індивідуального правого акту. А отже,
правозастосовчий (індивідуальний акт) – це акт, що містить конкретний
державно-владний припис, прийнятий відповідним публічним органом у
результаті вирішення індивідуальної юридичної справи і його слід відрізняти
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від нормативно-правового акта, який є нормою права загального характеру,
а на відміну від нього правозастосовчі індивідуальні акти мають
індивідуальний характер і породжують конкретні адміністративно-правові
відносини.
Відмінність акта правозастосування від нормативного акта полягає в
тому, що перший суворо індивідуалізований, адресований конкретним
особам, а нормативні акти мають загальний характер. Індивідуальним актам
управління, так само як і нормативним, притаманні владність і під
законність, вторинність відносного закону. Видання нормативних та
індивідуальних актів – це основні правові форми здійснення виконавчої
влади. Їм властива функція індивідуального регулювання, звернена до
конкретного суб’єкта або суб’єктів. Нормативні акти розраховані на
багаторазове використання, а правозастосовчі – одноразової чинності. На
відміну від нормативно-правових актів, акти правозастосування, будучи
юридичними фактами, безпосередньо тягнуть за собою юридичні наслідки
[52, c. 144].
У

процесі

правозастосування

організаційно-правової

діяльності

компетентнх органів, громадських об’єднань, підприємств, посадових та
службових

осіб

видаються

індивідуальні

адміністративні

акти,

де

встановлюються формально обов’язковість індивідуальних правил поведінки
для суб’єктів з метою створення умов, необхідних для реалізації ними норм
права.
У науковому світі виділяють дві форми застосування права:
1) оперативно-виконавче;

2) правоохоронне.

Так,

оперативно-виконавче

правозастосування – це організація виконання приписів правових норм,
позитивне

регулювання

за

допомогою

індивідуальних

актів

правозастосування шляхом сприяння виникненню, зміні чи припиненню
конкретних правовідносин на основі норм права [66, c. 227].
Для прикладу, наведемо кілька справ, що розглядались в управлінні
охорони здоров’я Львівської міської ради. Зокрема, скарга гр. Н. щодо
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ненадання належної медичної допомоги її матері гр. Т. невропатологами
однієї з поліклінік м. Львова, що була направлена до МОЗ України та до
управління охорони здоров’я Львівської міської ради. Скарга була передана
на розгляд до міського управління охорони здоров’я, на підставі наказу
начальника управління створилась Комісія (наказ від 17 лютого 2013 р.), яка
встановила,

що

причиною

смерті

пацієнта

була

прогресуюча

та

індивідуалізуюча хвороба, надання медичної допомоги проводилось у
повному обсязі згідно з медичними показами, причинового зв’язку між
наданням амбулаторної допомоги і смертю не встановлено. За неналежне
виконання функціональних обов’язків завідувачу неврологічного відділення
(неналежний контроль за обслуговуванням виклику хворої) та лікарюневропатологу (несвоєчасне обслуговування виклику до пацієнта) оголошено
догани [232, с. 29], [213, с. 182].
Скарга гр. Ш. щодо неналежного надання медичної допомоги лікарем
однієї з лікарень міста Львова. Наказом начальника управління охорони
здоров’я Львівської міської ради було створено Комісію, яка встановила:
лікар недостатньо зібрав анамнез захворювання пацієнта, що послужило у
подальшому неправильно обраній тактиці надання медичної допомоги. Як
висновок, Комісія рекомендувала скерувати лікаря на цикл удосконалення
«Невідкладні стани» [232, с. 29], [213, с. 183].
Таких прикладів можна наводити ще не один десяток. Але важливо
звернути увагу саме на об’єктивність, дієвість такого способу захисту.
Враховуючи те, що членами комісії, яка проводить розслідування, є медики,
у тому числі до складу можуть входити і співробітники (головний лікар,
начмед, завідувач профілюючої кафедри та інші), то питання про
об’єктивність вирішення справи породжує певні і, на жаль, обґрунтовані
сумніви. Звичайно, роль Комісії дуже складна, оскільки, з одного боку,
медики виявлятимуть професійну солідарність, захищатимуть

«честь

мундира», а з іншого – повинні бути «справедливими суддями» у власній
справі, оцінюючи професійні здібності та морально-етичні якості колег. Тому
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було б доречно та своєчасно створити неупереджений і незалежний орган для
вирішення конфліктів, що виникають при наданні медичної допомоги між
суб’єктами медичних правовідносин [232, с. 29], [43, с. 87].
Поділяю думку відомого науковця І. Сенюти, що таким органом міг би
бути етико-правовий комітет (етико-правова рада). При МОЗ України діяв би
Етико-правовий комітет (Етико-правова рада), а при обласних управліннях
охорони здоров’я створювались і функціонували місцеві етико-правові
комітети (етико-правові ради). Незалежність, неупередженість, об’єктивність
діяльності

комітету

(ради)

гарантувалась

би

висококваліфікованими

професіоналами – як науковцями, так і практиками сфери охорони здоров’я,
юриспруденції, соціологами, психологами, представниками духовенства
тощо [232, с. 29].
Думається, що основними напрямами діяльності Етико-правового
комітету при МОЗ України були б [232, с. 29]:
– участь і сприяння у формуванні державної політики у сфері охорони
здоров’я;
– узагальнення практики застосування законодавства про охорону
здоров’я, розроблення пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової
бази у цій сфері;
– вироблення національно-правових стандартів у сфері охорони
здоров’я з врахуванням міжнародно-правових норм;
– загальна координація і нагляд за господарською діяльністю в сфері
охорони здоров’я;
– розгляд і вирішення звернень населення у сфері охорони здоров’я;
– здійснення наукової діяльності (проведення семінарів, конференцій,
круглих столів тощо);
– розробка і впровадження альтернативних способів вирішення
конфліктів у сфері охорони здоров’я;
– міжнародне співробітництво та інші [87, с. 36-40].
Таким чином, індивідуальні адміністративні акти у сфері захисту прав
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на охорону здоров’я – це основна форма адміністративної діяльності
публічної адміністрації, конкретні публічно-владні приписи індивідуального
характеру щодо захисту порушенного права.
За умов формування соціально орієнтованого суспільства у сфері
охорони здоров’я триває лібералізація приватного сектору. Ця тенденція
нормативно забезпечується положенням ст. 49 Конституції України [79], яка
закріплює право громадянина на безоплатну медичну допомогу в державних
та комунальних закладах охорони здоров’я. Як наслідок, попри значну роль
адміністративних важелів та правової природи відносин з надання медичної
допомоги, медичних послуг у науковій літературі обґрунтовуються основні
позиції. Одні вчені (В. Суховерхий, В. Ойгензихт, А. Савицька, М. Малеїн)
відносини з приводу надання медичної допомоги вважають предметом
цивільно-правового регулювання. Прихильники цього підходу свою позицію
обґрунтовують тим, що основою надання медичної допомоги є договір, і цей
договір за своєю природою є цивілістичним. Згідно з іншим підходом,
відносини з приводу медичного обслуговування є адміністративно-правовим
і належать до галузі адміністративного права [93, с. 52].
Для забезпечення права населення на охорону здоров’я часто
застосовуються Фондом соціального захисту укладення адміністративних
договорів [93, с. 53]. У системі державного управління адміністративний
договір застосовують також у сфері охорони здоров’я. Це означає, що в
процесі своєї діяльності органи державного управління можуть здійснювати
власні повноваження шляхом укладання адміністративних договорів.
Укладення таких договорів є перспективним напрямком адміністративноправого забезпечення суспільних відносин. До його головних переваг як
форми публічного управління належать [242]:
– універсальний

характер,

що

містить

як

регулятивний,

правозастосовний, так і правоохоронний аспекти;
– значні потенційні можливості договірного регулювання суспільних
відносин в умовах децентралізації та деконцентрації державної влади;
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– забезпечення процесів можливого зближення публічно правових і
приватноправових засад у сучасному публічному управлінні;
– можливості реального забезпечення прав і свобод людини та
громадянина,

публічних прав колективних суб’єктів адміністративного

права [18, c. 16].
Кодекс

адміністративного

судочинства

надає

визначення

адміністративного договору в такому вигляді. Адміністративний договір –
дво – або багатостороння угода, зміст якої складають права та обов’язки
сторін, що випливають із владних управлінських функцій суб’єкта владних
повноважень, який є однією із сторін угоди [70, с. 164].
Більш загально, на думку В. Галунька, під адміністративним договором
слід розуміти публічну угоду двох чи більше суб’єктів адміністративного
права, один з яких завжди є суб’єктом публічної адміністрації [6, c. 336]. На
слушну думку В. Білої, юридична природа адміністративного договору
виходить за межі цивільно-правової угоди і набуває ознак адміністративного
акта. Це багатосторонній акт, за допомогою якого виникають, змінюються
або припиняються взаємні публічні права та адміністративні обов’язки
[18, с. 16].
У зв’язку з введенням в українське законодавство інституту
адміністративного договору центральні органи виконавчої влади, органи
державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади охорони
здоров’я мають право використовувати дану форму діяльності публічної
адміністрації при побудові відносин управління. Причому в даних
відносинах зазначені органи можуть бути як сторонами, так і учасниками.
Тобто, в першому випадку права і обов’язки виникають безпосередньо для
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів
охорони здоров’я.
Варто зазначити, договори можуть бути внутрішніми і зовнішніми. Під
внутрішніми розуміємо договори, які укладені в середині країни між
українськими органами державної влади на різних рівнях. Так, у галузевих
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нормативних актах Міністерства охорони здоров’я України надається
можливість альтернативного вирішення деяких управлінських питань.
Альтернатива

полягає

в

можливості

органами

влади

та

місцевого

самоврядування застосувати імперативну форму діяльності публічної
адміністрації (наказ) чи диспозитивну (договір, угоду). Так, Наказ МОН
України № 136 від 26 березня 2003 р. «Про порядок відображення в обліку
операцій

з

централізованого

постачання

матеріальних

цінностей»

встановлює, що взаємовідносини між Міністерством охорони здоров’я
України (головним розпорядником бюджетних коштів) та ДП (установоюзакупником)

про

централізоване

постачання

установ-замовників

регулюються угодою або іншим відомчим документом [8, с. 284].
Зовнішні договори – це договори, укладені між органами виконавчої
влади різних країн, які здійснюють управління у сфері охорони здоров’я.
Адміністративно-правове забезпечення та діяльність публічної адміністрації
у сфері охорони здоров’я

також здійснюються

шляхом укладення

міжнародних договорів [8, с. 285]. Прикладом може слугувати договір між
Міністерством охорони здоров’я України та дирекцією з питань розвитку і
співробітництва

Швейцарії

стосовно

фінансового

та

технічного

співробітництва за Програмою «Покращання надання перинатальних послуг
в Україні» від 6 липня 2002 р. Даний договір укладався у прагненні зміцнити
дружні стосунки, які існують між обома країнами, та на підставі рамкової
Угоди між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про
технічне та фінансове співробітництво, підписаної

13 жовтня 1997 р. та

ратифікованої Верховною Радою України 14 травня 1999 р., досягнули
домовленості про виконання Програми «Покращення надання перинатальних
послуг в Україні» [15].
В іншому випадку, вони мають сприяти укладенню договорів між
суб’єктами у сфері охорони здоров’я. Наказ МОН України № 400 від
11 серпня 2005 р. встановлює, що органи державної влади, органи місцевого
самоврядування та заклади охорони здоров’я на виконання Указу Президента
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України від 8 серпня 2000 р. № 963/2000 «Про додаткові заходи щодо
поліпшення медичної допомоги населенню України» [129, с. 1344] з метою
сприяння налагодженню ефективної взаємодії між лікарняними касами,
мають сприяти укладенню договорів між лікарняними касами та закладами
охорони здоров’я. Предметом

таких договорів є домовленість про

об’єднання зусиль, спрямованих на покращення надання медичної допомоги,
вдосконалення системи контролю за якістю медичної допомоги населенню, в
тому числі членам лікарняної каси [15].
Такими договорами, як правило, визначаються такі основні напрями
співпраці:
– сприяння налагодженню ефективної взаємодії між лікарняними
касами,

місцевими

органами

державної

влади,

органами

місцевого

самоврядування та медичними закладами;
– сприяння діяльності та популяризації досвіду лікарняних кас;
– удосконалення системи медикаментозного забезпечення громадян, в
тому числі членів лікарняних кас;
– підвищення якості надання медичної допомоги та послуг населенню;
– обмін сторін інформацією з нормативно-правових питань;
– вдосконалення системи договірних відносин лікарняних кас з
лікувально-профілактичними закладами області (міста) [195, с. 31].
Також

визначаються

шляхи

здійснення

співпраці,

серед

яких

називаються:
– створення (при необхідності) Координаційної ради за участю
представників сторін та органів місцевого самоврядування для забезпечення
узгоджених

дій

та

оперативного

вирішення

питань,

пов’язаних

з

функціонуванням лікарняних кас;
– створення спільної експертної комісії з контролю якості надання
медичної допомоги членам лікарняних кас і проведення експертної оцінки
якості надання медичної допомоги членам лікарняних кас на прохання
лікарняних кас;
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– ознайомлення лікарняних кас із змінами в законодавчих і
нормативно-правових актах із питань охорони здоров’я;
– ознайомлення лікарняних кас і впровадження чинних стандартів
лікувально-діагностичних технологій, порядку експертизи якості лікувальнодіагностичного процесу тощо;
– подання інформації про діяльність лікарняних кас за узгодженими
формами у встановлені терміни;
– спільне проведення робочих нарад, семінарів, конференцій із питань
організації медичної допомоги населенню, в тому числі членам лікарняних
кас [207, с. 153; 194].
У цьому контексті необхідно констатувати, що місцеві органи
державної влади та органи місцевого самоврядування в деяких випадках
посприяли в укладенні таких договорів, що є ознакою демократизації
адміністративних відносин у сфері охорони здоров’я [243].
Зважаючи на можливість застосування договірної форми діяльності
публічної адміністрації, МОЗ продовжує видавати правові акти управління,
навіть з тих питань, щодо яких прямо вказана можливість регулювання
угодою. У цьому можна переконатися, проаналізувавши нормативні акти
МОЗ. Так, наприклад, розподіл і раціональне використання медикаментів,
закуплених для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні
захворювання,

здійснювався

виданням

однойменного

наказу

цього

міністерства (№ 313 від 7 серпня 2002 р.), розподіл препаратів для лікування
опортуністичних інфекцій у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, що надаються
Міжнародним Альянсом з ВІЛ/СНІД в Україні в якості гуманітарної
допомоги (Наказ МОЗ № 67 від 02 лютого 2010 р.) [134]. Перелік
нормативних

актів,

які

не

є

договорами,

і

якими

здійснюється

адміністративно-правове забезпечення у сфері охорони здоров’я можна
продовжувати, але в цьому немає потреби, оскільки аналіз показує, що
відносини

щодо

централізованого

постачання

врегульовуються

саме

виданням правових актів управління. Одним із факторів недостатнього
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застосування державними органами договору в здійсненні діяльності
публічної адміністрації, на нашу думку, є два фактори. Першим фактором є
сила звичаю, оскільки процес реформування публічної адміністрації системи
в цілому, так само як і окремих аспектів її діяльності, проходить не настільки
жваво, як хотілося б, оскільки дана система завжди відрізнялася
консерватизмом [243].
По-друге, відсутність прямої вказівки в положенні про діяльність
публічної адміністрації у сфері охорони здоров’я на наявність повноважень
щодо застосування договорів. Дана вказівка відсутня і в положеннях про
органи місцевого самоврядування та закладів охорони здоров’я, оскільки при
наявності права укладати адміністративно-правові та міжнародні договори
відсутнє таке ж повноваження застосовувати договори як форму діяльності
[243].
Оскільки в адмінстративному праві діє принцип «дозволено тільки те,
що передбачено законом», то застосування не зовсім легітимної форми
діяльності годі й чекати [243].
Таким чином, виходячи з вище викладеного, необхідно зазначити, що
чинним законодавством передбачена можливість застосування договору в
управлінських відносинах у сфері охорони здоров’я як із суб’єктами
публічної адміністрації в середині країни, так і з іноземними суб’єктами.
Але, при наявності можливості застосування такої форми діяльності як
договір, вона використовується не в повній мірі, оскільки надана можливість
закріплена в законодавстві фрагментарно і тим самим унеможливлює
використання договору в управлінській діяльності органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування і закладів охорони здоров’я [243].
Варто зазначити, що дослідження питань договірного управління
знаходяться на початковій стадії, тому не виникає сумніву необхідність
продовження вивчення даних питань, оскільки цього вимагають і правова
теорія, і практика. Отримані висновки можуть бути покладені в основу
подальших досліджень в даному напрямку, а також використані для
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вдосконалення чинного законодавства України [51, с. 4-9].
Таким чином, вчинення юридично значущих адміністративних дій у
сфері охорони здоров’я – це додаткова форма діяльності публічної
адміністрації, що створюють нове юридичне положення, змінюють наявні
правовідносини, та стають необхідною умовою для настання зазначених
правових наслідків. А отже, форми діяльності суб’єктів публічної
адміністрації – це зовнішнє вираження однорідних за своїм характером і
правовою природою груп адміністративних дій посадових осіб і органів
публічної

адміністрації,

здійснене у рамках

режиму законності

та

компетенції для досягнення адміністративно-правової мети – публічного
захисту прав у цій сфері [242].
2.3. Методи адміністративної діяльності публічної адміністрації
щодо

адміністративно-правового

забезпечення

права

на

охорону

здоров’я
Безумовно, одна із найгостріших проблем сучасних теоретикоправових досліджень є дослідження методів адміністративної діяльності
публічної адміністрації щодо адміністративно-правового забезпечення права
на охорону здоров’я.
Доцільною й актуальною, на наш погляд, виглядає позиція О. Сурілова
[202, с. 73] про те, що проблема вдосконалення методів – це вирішальна
передумова розвитку різних напрямів і сфер правової активності. Від рівня
розробки, досконалості методології досліджень у юридичній науці залежить,
насамперед, ефективність цієї науки, саме це є найважливішою передумовою
одержання позитивних результатів досліджень у юриспруденції. Тож, на
наше переконання, методологія сучасної юридичної науки – це система
вихідних ідей, теоретичних принципів, логічних прийомів, способів та
методів дослідження.
У найзагальнішому розумінні метод – це шлях, спосіб досягнення
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визначеної мети і завдань дослідження або ж систематизована сукупність
кроків, дій, які потрібно виконати, щоб вирішити те чи інше завдання або
досягти поставленої мети. Він відповідає на запитання: як пізнавати?
Зауважимо, що поняття «метод» походить від грецького слова
«методос» й означає шлях пізнання [59]. Тож можна вважати, що поняття
методу дає відповідь на питання про те, як право виконує свою регулятивну
роль, оскільки правові норми не лише регулюють різнохарактерні відносини,
а й здійснюють це різними способами. І саме від методу значною мірою
залежить ефективність правового регулювання та забезпечення.
Як зазначає відомий вчений-адміністративіст Ю. Битяк, метод – це
способи та прийоми безпосереднього й цілеспрямованого впливу виконавчих
органів (посадових осіб) на підставі закріпленої за ними компетенції, у
встановлених межах і відповідній формі на підпорядковані їм органи та
громадян. Методи виявляються у формах управління, через взаємодію
суб’єктів і об’єктів управління, зв’язки, що між ними склалися. У них
відбиваються воля держави, повноваження юридично-владного характеру,
що належать виконавчим органам. Тому методи управління юридично
оформлені, закріплені адміністративно-правовими нормами [5, с. 158].
Правильне розуміння методів можливе на підставі та в зв’язку з
фунціями управління. Будь-яка функція, що потребує реалізації, становить
собою конкретну мету управління й дії, взаємопов’язані через завдання її
здійснення. Тому вона є частиною управлінської діяльності, що дозволяє
відокремити методи від понять, які вживаються

в подібному до них

розумінні. Наприклад, планування, контроль, облік та інші подібні до них дії
є функціями управління. Але взяті як окремі прийоми будь-якої з функцій
вибір у конкретних умовах забезпечує ефективну діяльність органу
управління [244, с. 164].
У сфері охорони здоров’я

в цілому є низка хороших у більшості

випадків декларативних законів. Більша частина із них виконується не в
повному обсязі, або не виконується взагалі. Тим самим, необхідно не тільки
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прийняти потрібні закони для забезпечення права на охорону здоров’я, але й
створити та відпрацювати відповідний адміністративний інструментарій їх
гарантування.
Внаслідок значної кількості суб’єктів виконавчої влади й об’єктів, що
перебувають під їх впливом, методи управління теж є різноманітними. Але
це не виключає наявності в них загальних ознак. Найхарактернішими для
методів управління є [244, с. 164]:
–

способи

впливу

виконавчого

органу (посадової

особи)

на

підпорядкований йому орган і громадян;
– вираження державного інтересу, керівної ролі держави;
– засоби досягнення мети;
– способи організації, прийоми здійснення функцій, що виникають у
процесі здійснення спільної діяльності;
– способи реалізації компетенції.
На глибоке переконання Ю. Битяка, прийоми та способи, що
використовують для реалізації управлінських завдань, які стоять перед
суб’єктом виконавчої влади, прямо залежать не тільки від його правового
статусу, а й від особливостей адресата – об’єкта управління (форми
власності, індивідуального чи колективного характеру тощо). Будучи
правильно поєднані, ці методи створюють єдину взаємопов’язану систему
способів впливу. Проте це не виключає й суперечностей, що виникають тоді,
коли ті чи інші методи використовують або всупереч об’єктивним умовам,
або невиправдано широко. Методи управління, що виражають різні аспекти
практичної діяльності того чи іншого виконавчого органу (посадової особи),
дають відповідь на запитання: як вони діють, реалізуючи свої повноваження,
як використовують різні засоби для досягнення поставленої мети. Від уміння
їх обирати та застосовувати залежить ефективність управлінської діяльності
[5, с. 159].
У практичній діяльності виконавчих органів (посадових осіб) з метою
вироблення ефективного варіанту використовують певні прийоми та способи
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управлінської роботи. До прийняття управлінського рішення здебільшого
застосовують

моделювання,

здійснюють

розрахунки,

прогнозують

можливість досягнення відповідних результатів тощо. Але визнавати їх
методами управління немає підстав, бо вони не виражають безпосереднього
управлінського впливу, не діють на об’єкт управління. Таким чином, дії що
мають зовнішнє юридично-владне значення та вираження, слід відрізняти від
методів процедурного характеру.
На нашу думку, методи управлінського впливу є адміністративноправовими, оскільки саме в них виявляються всі якості діяльності публічної
адміністрації, в межах якої реалізується виконавча влада. За допомогою
адміністративно-правових методів суб’єкт виконавчої влади здійснює
управлінський вплив на об’єкт шляхом використання адміністративноправових форм управління. В адміністративному праві загальновизнано, що
метод і форма управління є взаємопов’язаними сторонами процесу
управління. Саме у відповідній формі метод управління реально виконує
роль способу (засобу) управлінського впливу. Форма ж управління дає життя
методам, а через них – і функціям управління [66, c. 268].
У зв’язку з переходом до ринкових відносин і корінними змінами в
механізмі діяльності публічної адміністрації та організаційно-правовому
статусі суб’єктів управління надзвичайно актуальною видається проблема
адміністративно-правових методів. Під дією змін, що відбуваються,
змінюється також система правових засобів, які застосовують для
забезпечення ефективного державного впливу на управлінську діяльність. Ці
зміни відбиваються як у законодавстві, так і в управлінській діяльності,
методах її практичного здійснення [244, с. 165].
Традиційно

основними

методами

адміністративного

права

є

заохочення, переконання і примус. Сутність заохочення полягає в тому, що
воно стимулює учасників адміністративно-правових відносин на належну
поведінку. Заохочення призначено для стимулювання активної діяльності
суб’єктів адміністративного права, формування правомірної поведінки,

115

зміцнення засад справедливості та дисципліни в адміністративно-правовому
регулюванні. Підставами для заохочення є зазначені в нормах права дії,
поведінка, які стимулюються державою з метою досягнення конкретних
успіхів у сфері охорони здоров’я. Заохочення сприяє розвитку успіхів не
тільки тих, до кого його застосовано, а й разом з тим має велике стимулююче
значення для інших осіб, спонукає їх до добросовісного ставлення до
публічних обов’язків, сприяє розвитку правосвідомості громадян. Зміст
заохочення складають заходи морального (подяка, почесна грамота, медаль,
орден та ін), матеріального (премія, цінний подарунок тощо) і моральноматеріального (лауреат, премія тощо) характеру [166, с. 17-18].
Як

загальнонауковий

метод,

заохочення

використовується

у

адміністративно-правому забезпеченні права на охорону здоров’я населення.
Наприклад, особливістю діяльності публічної адміністрації у сфері охорони
здоров’я на районному рівні є відсутність окремого органу виконавчої влади.
Його функції виконує головний лікар центральної районної лікарні, який
одночасно є головним лікарем району. Він здійснює функціональне
керівництво закладами охорони здоров’я районного підпорядкування –
приймає на роботу та звільняє з неї

працівників, узгоджує кандидатури

керівників закладів охорони здоров’я, здійснює за допомогою відповідних
методів заохочення (премії та інші нагородження) медичних працівників,
щодо ефективного виконання ними своїх професійних обов’язків, забезпечує
їх фінансування, контролює їхню діяльність тощо [33, с. 127].
Зауважимо, що заохочення у здійсненні адміністративно-правового
забезпечення

права

на

охорону

здоров’я

населення

–

це

метод

адміністративного права, який полягає у публічному визнанні заслуг,
нагородження, надання громадської пошани медичним працівникам у зв’язку
з досягнутими успіхами у виконанні професійних обов’язків [166, с. 19].
У системі методів державного управління важливе місце посідає
переконання – особливий засіб правового впливу. Він полягає в тому, щоб
суб’єкти державного управління додержувались певних вимог внаслідок іх
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внутрішнього визнання. За допомогою заходів переконання стимулюється
належна поведінка учасників адміністративно-правових відносин. Тим самим
заклади

охорони

здоров’я

та

їх

медичні

працівники

добровільно

підпорядковуються юридичним приписам і свідомо беруть участь у їх
виконанні [5, с. 162].
Для переконання характерним є наступне: воно використовується
постійно і стосовно всіх фізичних і юридичних осіб, що перебувають у зоні
впливу

суб’єктів

виконання

публічної

правових

норм,

адміністрації;
законних

забезпечують

вказівок,

приписів

добровільне
публічної

адміністрації; в кінцевому підсумку виховує правові переконання об’єктів
публічного управління та «звичку» свідомо дотримуватись правових норм
[6, c. 238-242].
Таким чином, переконання – це процес послідовно здійснюваних дій,
який включає такі елементи: організація державних і громадських заходів,
спрямованих на розв’язання конкретних завдань (облік, контроль, прийняття
необхідних документів); виховання (економічне, правове, моральне та ін.),
особистий приклад; роз’яснення завдань державного упавління (усне чи
через засоби масової інформації); інструктаж осіб підпорядкованого апарату
й громадськості з питань найдієвішого виконання поставлених завдань;
заохочення (моральне – подяка, нагородження почесним знаком, присвоєння
почесного звання тощо, матеріальне – грошові премії, путівки окремим
особам або групі осіб); критика роботи й поведінки окремих осіб [5, с. 162].
Останнім часом в Україні все більшого поширення набувають правові
форми переконання, заходи заохочення, передбачені правом за зразкове
виконання трудових, службових і громадських обов’язків. Зростаюче
значення заохочень є важливим проявом посилення ролі переконання як
важливого методу регулювання охорони здоров’я всього суспільства [5, с.
162].
Слід зазначити, що метод переконання при здійсненні адміністративноправового забезпечення права на охорону здоров’я – це способи
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адміністративного права, які шляхом роз’яснення загальної гуманної теорії
природного права та чинного законодавства у сфері охорони здоров’я,
забезпечують поновлення порушених прав населення [166, с. 20].
Адміністративний примус, як різновид державного примусу – це
визначені

нормами

адміністративного

права

заходи

фізичного

або

психологічного впливу публічної адміністрації на фізичних та юридичних
осіб – у вигляді особистих, майнових, організаційних обмежень їх прав,
свобод та інтересів – у випадках вчинення цими особами протиправних діянь
або в умовах надзвичайних обставин, з метою попередження та припинення
протиправних

діянь,

правопорушення,

забезпечення

притягнення

провадження

винних

осіб

до

в

справах

про

відповідальності,

попередження та локалізації наслідків надзвичайних ситуацій [74, c. 16].
Таким

чином,

адміністративний

адміністративно-правового

забезпечення

примус
права

на

при
охорону

здійсненні
здоров’я

населення – це визначені нормами адміністративного права заходи
організаційного, психологічного та юридичного впливу, що здійснюються
публічною адміністрацією незалежно від волі посадових осіб та окремих
громадян, у випадку порушення ними права на охорону здоров’я.
Приєднуюсь до думки багатьох вітчизняних вчених-адміністративістів,
що заходи адміністративного примусу поділяються на три групи:
1) адміністративно-запобіжні заходи;
2) заходи адміністративного припинення;
3) адміністративні стягнення.
Отже, заходи адміністративного примусу у сфері охорони здоров’я
поділяються на три групи: адміністративно-запобіжні заходи, заходи
адміністративного припинення та адміністративні стягнення [6, с. 340].
Адміністративно-запобіжні заходи в діяльності публічної адміністрації
мають профілактичну спрямованість, орієнтовані на забезпечення інтересів
населення

права

на

охорону

здоров’я

та

недопущення

вчинення

правопорушень. Вони передбачають у встановлених законом випадках
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застосування обмежень до медичних працівників та закладів охорони
здоров’я, і в цьому виявляється їх примусовий характер. У низці випадків
метою застосування адміністративно-запобіжних заходів є не попередження
вчинення протиправних діянь з боку певних осіб, а недопущення тих чи
інших видів правопорушень, тобто попередження правопорушень, як основна
мета адміністративно-запобіжних заходів, має два прояви: попередження
правопорушень з боку конкретних суб’єктів і недопущення певних видів
правопорушень [75, с. 67, 73-74].
Серед адміністративно-примусових заходів запобігання порушенням
права на охорону здоров’я слід виділити такі:
– взяття на облік і офіційне застереження медичних працівників про
неприпустимість протиправної поведінки;
– відвідування закладів охорони здоров’я;
– входження в приміщення закладів охорони здоров’я громадян з
метою вивчення умов перебування та лікування пацієнтів;
– внесення подань в державні органи, керівникам закладів охорони
здоров’я про необхідність усунення причин та умов, які сприяли вчиненню
правопорушень;
– відвідування закладів охорони здоров’я з метою виявлення осіб
(пацієнтів), чиє право на охорону здоров’я порушене чи обмежується, з
подальшим притягненням винних до відповідальності [111, с. 5].
Розглянувши вище зазначені положення, можна зробити висновок, що
адміністративно-запобіжні заходи спеціальної публічної адміністрації при
здійсненні адміністративно-правового забезпечення права на охорону
здоров’я населення – це способи адміністративного впливу, які застовуються
до закладів охорони здоров’я та їх працівників, з метою відновлення
порушеного права (за теорією природного права), пацієнта, хоча у
відповідності до позитивістського підходу склад правопорушення ще
відсутній.
Примусові заходи адміністративного характеру мають за мету
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своєчасне реагування на ті чи інші протиправні діяння, припинення,
переривання і тим самим – недопущення настання шкідливих наслідків. Вони
спрямовані на примусове переривання (припинення) діянь, які мають ознаки
адміністративного правопорушення, а в окремих випадках носить і
кримінально-правовий
протиправної

характер,

поведінки,

недопущення

забезпечення

шкідливих

провадження

в

наслідків

справі

про

адміністративне правопорушення і притягнення винних до адміністративної,
кримінальної відповідальності [4, с. 318].
У

юридичній

науці

склалася

така

класифікація

заходів

адміністративного припинення в діяльності публічної адміністрації:
– залежно від мети застосування – на самостійні (оперативні) та
допоміжні (забезпечувальні);
– за

характером

правоохоронного

впливу

–

на

особистісні,

організаційні та майнові;
– за формою процесуального вираження – на усні, письмові та
виражені в певних матеріально-технічних діях;
– за характером застосування – на заходи загального і спеціального
призначення.
Умовами для виникнення підстав та застосування суб’єктами публічної
адміністрації

заходів

протиправна

ситуація,

адміністративного
яку

в

припинення

майбутньому

може

є
бути

конкретна
визнано

адміністративним проступком або об’єктивно протиправним діянням
душевнохворого чи малолітнього. В усіх випадках застосування заходів
адміністративного припинення мова може йти лише про підозру у вчиненні
правопорушення, тому що визнання діяння тим чи іншим видом
правопорушення пов’язане зі спеціальною процедурою розгляду справи і
прийняттям відповідного рішення. Адміністративні заходи загального
призначення ще називаються оперативними, оскільки характеризуються тим,
що оперативно вирішують конфліктну ситуацію, тобто після їх застосування,
конфлікт частіше вичерпується остаточно [75, с. 255].
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На думку З. Гладуна, до заходів адміністративного припинення
порушень права на охорону здоров’я зараховують:
– вимогу припинити протиправну поведінку;
–

доставлення

порушника

для

складання

протоколу

про

адміністративне правопорушення;
– привід осіб, які ухиляються від явки за викликом до органу
внутрішніх справ;
– адміністративне затримання;
– вилучення речей і документів;
– зупинення і припинення діяльності закладів охорони здоров’я, у яких
порушуються права населення на охорону здоров’я [33, с. 420].
Таким чином, заходи адміністративного припинення при здійсненні
адміністративно-правового

забезпечення

права

на

охорону

здоров’я

населення – це способи адміністративного впливу спеціальних суб’єктів
публічної адміністрації та їх працівників, з метою примусового переривання
(припинення) діянь, які мають ознаки адміністративного правопорушення, у
сфері охорони здоров’я, або створення умов для притягнення винних до
адміністративної відповідальності.
До заходів адміністративного припинення у сфері охорони здоров’я
належать: вимога МОЗ до закладів охорони здоров’я припинення порушення
прав

пацієнтів

на

охорону

здоров’я;

вилучення

документів,

які

підтверджують факти порушення щодо здійснення права на охорону
здоров’я; тимчасове припинення діяльності закладів охорони здоров’я, у яких
систематично порушується права на охорону здоров’я населення [33, с. 421].
Остаточним різновидом заходів адміністративного примусу, який часто
застосовується суб’єктами публічної адміністрації, є адміністративні санкції.
Їх поділяють на два види:
1)
в

процесі

по-перше, це санкції, які застосовуються стосовно фізичних осіб
здійснення

правопорушення;

проваджень

у

справах

про

адміністративні
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2)

по-друге,

це

адміністративно-господарські

застосовуються до юридичних осіб –

санкції,

що

закладів охорони здоров’я за

порушення права на охорону здоров’я населення.
Цікавою і обґрунтованою є позиція науковця В. Олефіра [120] щодо
трактування

адміністративної

відповідальності,

де

зазначено,

що

адміністративна відповідальність – це вид юридичної відповідальності
фізичних

і

юридичних

осіб,

який

виражається

у

застосуванні

уповноваженими державою публічними органами (їх посадовими особами)
певного виду адміністративного примусу – адміністративного стягнення
(адміністративної санкції). Відповідно до норм чинного законодавства
поняття

адміністративної

відповідальності

розкривається

через

адміністративне правопорушення (проступок) – це протиправна, винна
(умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський
порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок
управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.
Адміністративна відповідальність настає,

якщо порушення за своїм

характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної
відповідальності (ст. 9 КУпАП) [71], [115]. Притягнення до адміністративної
відповідальності – обов’язок державних органів, які є суб’єктами виконавчої
влади. Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на
момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного
віку. КУпАП встановлює особливості адміністративної відповідальності
щодо: осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років; відповідальності
посадових осіб, які підлягають адміністративній відповідальності за
адміністративні правопорушення, пов’язані з недодержанням установлених
правил у сфері охорони здоров’я населення, порядку управління та інших
правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов’язків;
відповідальності медичних працівників та інших осіб, на яких поширюється
дія дисциплінарних статутів [6, с. 255].
Проблеми правового забезпечення адміністративної відповідальності
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сьогодні є одним із злободенних і найактуальніших у сучасній юридичній
науці, тому проблематика адміністративних стягнень є однією з ключових у
змісті інституту адміністративної відповідальності.
Таким чином, адміністративна
адміністративно-правового

відповідальність при здійсненні

забезпечення

права

на

охорону

здоров’я

населення – це застосування судом, або уповноваженими державою
публічними органами, щодо фізичних і юридичних осіб, які скоїли
протиправне діяння, яке порушує права на охорону здоров’я населення
певного виду адміністративного примусу – адміністративної санкції.
У чинному законодавстві адміністративна відповідальність фізичних
осіб у сфері охорони здоров’я передбачена за окремі суспільно небезпечні
діяння невеликої важкості. А саме, у статті ст. 24 КУпАП встановлюється
такі види адміністративних стягнень, як:
– попередження;
– штраф;
– оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або
безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення;
– конфіскація:
безпосереднім

предмета, який став знаряддям вчинення або

об’єктом

адміністративного

правопорушення;

грошей,

одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;
– позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові
(права керування транспортними засобами, права полювання);
– виправні роботи;
– адміністративний арешт.
Законами України може бути передбачено адміністративне видворення
за межі України іноземців і осіб без громадянства за вчинення
адміністративних правопорушень, які грубо порушують правопорядок.
За

порушення

права

у

адміністративним законодавством

сфері

охорони

визначені

стягнень, передбачених статтями 42-46 КупАП [70].

здоров’я

населення

види адміністративних
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Таким чином, об’єктом правопорушення є суспільні відносини, які
посягають на права охорони здоров’я населення. Об’єктивна сторона
виражається у вчиненні таких дій шляхом порушення встановлених норм та
правил, щодо забезпечення охорони здоров’я населення не в повному обсязі.
Суб’єктом правопорушення є посадові особи, на яких законодавством
покладено обов’язки з дотримання вимог законодавства про надання
медичної допомоги та послуг працівниками закладів охорони здоров’я.
Суб’єктивна сторона полягає в тому, що це правопорушення може бути
вчинено як з умислом, так і з необережності [70].
За надання закладами охорони здоров’я послуг без державної
реєстрації МОЗ, або без одержання ліцензії на надання медичних послуг –
передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафних санкцій
(штраф) у розмірі до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(ст. 35) [121]. Об’єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері
охорони здоров’я. Об’єктивна сторона правопорушень полягає у здійсненні
діяльності, що містить ознаки господарської діяльності, без державної
реєстрації як суб’єкта надання медичних послуг, або надання без ліцензії.
Суб’єктом такого правопорушення можуть бути посадові особи (керівники)
закладів охорони здоров’я, щодо надання медичної допомоги та послуг, без
відповідної державної реєстрації закладу охорони здоров’я, або без
отримання відповідної ліцензії в МОЗ. Суб’єктивна сторона полягає в тому,
що це правопорушення може бути вчинено тільки з умислом.
Політика ціноутворення є складовою загальної економічної і соціальної
політики України і спрямована на забезпечення: рівних умов і стимулів для
розвитку закладів охорони здоров’я усіх форм власності, їх самостійності,
створення збалансованого ринку та надання кваліфікованої медичної
допомоги та послуг [245]. Об’єктом цих правопорушень є суспільні
відносини у сфері охорони здоров’я, щодо встановлення і застосування цін
на надання медичної допомоги та послуг. Базовим законом в цій сфері є
Закон України від 21 червня 2012 р. № 5007-VI (із змінами станом на 24
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червня 2015 р.) «Про ціни і ціноутворення», який визначає основні принципи
встановлення і застосування цін і тарифів та організацію контролю за їх
дотриманням на території республіки [55].
Особи, винні в порушенні порядку встановлення та застосування цін і
тарифів стосовно надання медичних послуг закладами охорони здоров’я,
притягуються до адміністративної або кримінальної відповідальності.
Об’єктивна сторона полягає у порушенні порядку формування, встановлення
та застосування цін на надання медичної допомоги та послуг. Суб’єктом
даного правопорушення є керівник та головний бухгалтер закладу охорони
здоров’я. Суб’єктивна сторона характеризується наявністю вини як у формі
умислу, так і у формі необережності.
Порушення

законодавства

про

ліцензування

певних

видів

господарської діяльності та встановлених законом строків для видачі ліцензії
на здійснення закладами охорони здоров’я щодо надання медичних послуг,
що підлягають ліцензуванню, або вимагання непередбачених законодавством
документів для одержання такої ліцензії – тягнуть за собою накладення
штрафу на посадових осіб від двадцяти до сорока неоподатковуваних
мінімумів громадян [70]. Об’єктом даного правопорушення є суспільні
відносини у сфері ліцензування закладів охорони здоров’я. Об’єктивна
сторона правопорушення полягає у порушенні встановлених законом строків
для видачі ліцензії на надання медичної допомоги та послуг, що підлягає
ліцензуванню.
Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про
відмову про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви. Так,
наприклад, у відповідності до Наказу МОЗ України від 2 лютого 2011 р. № 49
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з медичної практики», загальний строк прийняття органом ліцензування
рішення про видачу або відмову у її видачі у строк не пізніше ніж тридцять
календарних днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та
документів, що додаються до заяви [108]. Об’єктивна сторона полягає у
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вимаганні непередбачених законодавством документів для одержання такої
ліцензії. Суб’єктом правопорушень, передбачених коментованою статтею,
можуть бути лише посадові особи спеціально уповноважених органів з
питань ліцензування, а також органів виконавчої влади, визначених
Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноважених виконавчих органів
рад, уповноважених провадити ліцензування певних видів господарської
діяльності, у нашому випадку МОЗ. Із суб’єктивної сторони дане
правопорушення характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у
формі необережності, друге правопорушення може бути вчинене лише з
умислом.
У випадку наявності вище зазначеного складу правопорушення на
винних керівників закладів охорони здоров’я при провадженні медичної
практики, можуть бути накладена адміністративні санкції у розмірі від
трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Таким чином,
адміністративні санкції, які накладаються на фізичних осіб в порушенні
права на охорону здоров’я – це міри матеріального, особистого та
психологічного впливу, які застосовуються у примусовій формі до фізичних
осіб, які порушили права населення на охорону здоров’я, та їх вина була
доведена в результаті процесуального провадження. Анулювання ліцензії –
це позбавлення органом ліцензування права на провадження певного виду
господарської діяльності. Підставою для прийняття рішення про анулювання
ліцензії є неможливість ліцензіата, згідно з поданими документами,
забезпечити

виконання

ліцензійних

умов,

встановлених

для

виду

господарської діяльності, на який видана ліцензія [121].
Підставами для анулювання ліцензії є: 1) відповідна заява керівника
закладу охорони здоров’я; 2) порушення ліцензійних умов;

3) акт про

повторне, протягом року, порушення ліцензійних умов або вимог інших
нормативно-правових актів; 4) рішення про припинення діяльності закладу
охорони здоров’я; 5) акт про виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих для отримання ліцензії; 6) акт про встановлення факту
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надання медичних послуг за ліцензією (її копією), переданою іншій
юридичній; 7) акт про невиконання розпорядження щодо усунення фактів
порушення ліцензійних умов, вимог нормативно-правових актів; 8) акт про
створення

закладом охорони здоров’я

перешкод для проведення його

перевірки [121].
У разі анулювання ліцензії заклад охорони здоров’я може порушити
питання про видачу нової ліцензії не раніше, ніж через рік після прийняття
органом ліцензування рішення про анулювання попередньої ліцензії [121].
Отже, адміністративно-господарські санкції, які застосовуються до
юридичних та фізичних осіб за порушення ними права на охорону здоров’я –
це матеріальні та організаційні міри впливу карного характеру, які
застосовуються до них за порушення права на охорону здоров’я. Основним
видом із зазначених санкцій є: відмова у видачі ліцензії; призупинення
ліцензії; позбавлення ліцензії за порушення стандартів надання медичної
допомоги та послуг.
Усе вище викладене дає можливість сформулювати наступні висновки,
що основними методами адміністративної діяльності публічної адміністрації
є заохочення, переконання і примус.
Заохочення у сфері адміністративно-правого забезпечення права на
охорону здоров’я – це метод адміністративного права, який полягає у
публічному визнанні заслуг, нагородження, надання громадської пошани
медичним працівникам, у зв’язку з досягнутими успіхами у виконанні своїх
обов’язків.
Адміністративний

примус

у

сфері

адміністративно-правового

забезпечення права на охорону здоров’я – це визначені нормами
адміністративного права заходи організаційного та юридичного впливу, що
здійснюються публічною адміністрацією щодо порушення ними права на
охорону здоров’я [73, с. 156].
Заходи

адміністративного

попередження

і

адміністративного

припинення є такими, що використовуються у сфері адміністративно-
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правового забезпечення права на охорону здоров’я, оскільки сутністю такого
забезпечення є динамічні активні дії, які вже наступають після порушеного
права, а не до його порушення. Відповідно, вони залишаються за межами
нашого дослідження.
Адміністративна відповідальність у сфері адміністративно-правового
забезпечення права на охорону здоров’я – це застосування судом або
уповноваженими

державою

публічними

органами

щодо

фізичних

і

юридичних осіб, які скоїли протиправне діяння, яке порушує права на
охорону

здоров’я

певного

виду

адміністративного

примусу

–

адміністративної санкції (адміністративно-господарської санкції).
Отже, адміністративно-господарські санкції, які застосовуються до
закладів охорони здоров’я за порушення ними права на охорону здоров’я –
це матеріальні та організаційні міри впливу карного характеру, які
застосовуються до них за порушення права на отримання якісної медичної
допомоги та послуг. Основним видом із зазначених санкцій є: відмова у
видачі ліцензії; призупинення ліцензії; позбавлення ліцензії за порушення
стандартів надання медичної допомоги та послуг населенню.
Висновки до розділу 2
1. Виявлено, що засоби адміністративно-правового забезпечення права
на охорону населення у закладах охорони здоров’я – це способи та прийоми
цілеспрямованого впливу суб’єктів публічної адміністрації на підставі
закріпленої за ними компетенції у встановлених межах та відповідній формі
на осіб, які відповідають за різні види лікувальних та реабілітаційних заходів
населення у закладах охорони здоров’я [204, с. 58].
2. Доведено, що елементами механізму адміністративно-правового
забезпечення права на охорону здоров’я є: норми адміністративного права,
через їхнє зовнішнє вираження як джерела адміністративного права, форми
та методи діяльності публічної адміністрації щодо захисту порушеного права
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та адміністративні процедури у цій сфері [204, с. 58].
3. Зроблено висновок, що видання суб’єктами публічної адміністрації
підзаконних нормативно-правових актів з метою захисту порушеного права
на охорону здоров’я – це провідна форма адміністративної діяльності
публічної адміністрації, правотворчий її напрям, спрямований на уточнення й
розвиток законів України, шляхом розробки та затвердження підзаконних
правил загального характеру із метою створення адміністративного
механізму захисту порушеного права на охорону здоров’я [204, с. 58].
4. Виявлено, що індивідуальні адміністративні акти у сфері захисту
права на охорону здоров’я – це основна форма адміністративної діяльності
публічної адміністрації, конкретні публічно-владні приписи індивідуального
характеру щодо захисту порушеного права на охорону здоров’я населення у
закладах охорони здоров’я [204, с. 58].
5. З’ясовано,

що

вчинення

інших

юридично

значущих

адміністративних дій у сфері захисту права на охорону здоров’я – це
додаткова форма діяльності публічної адміністрації, що створює нове
юридичне положення, змінює наявні правовідносини, або стає необхідною
умовою для настання зазначених правових наслідків у цій сфері [204, с. 58].
6. Зроблено висновок, що

основними методами адміністративної

діяльності публічної адміністрації права є заохочення, переконання і примус
[204, с. 58].
7. Доведено,

що

заохочення

у

сфері

адміністративно-правого

забезпечення права на охорону здоров’я – це метод адміністративного права,
який полягає у публічному визнанні заслуг, нагородження, надання
громадської пошани керівників та медичних працівників закладів охорони
здоров’я у зв’язку з досягнутими успіхами у виконанні своїх професійних
обов’язків [204, с. 58].
8. Виявлено, що адміністративний примус у сфері адміністративноправового забезпечення права на охорону здоров’я – це визначені нормами
адміністративного права, заходи організаційного та юридичного впливу, що
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здійснюються публічною адміністрацією, у випадку порушення ними права
на охорону здоров’я населення.
9. Визначено,

що

адміністративно-запобіжні

заходи

спеціальної

публічної адміністрації у сфері захисту права на охорону здоров’я – це
способи адміністративного впливу, які застовуються до медичних закладів, їх
посадових осіб та медичних працівників з метою відновлення порушеного
права пацієнтів.
10. Зроблено висновок, що адміністративна відповідальність у сфері
захисту права на охорону здоров’я – це застосування судом, або
уповноваженими державою публічними органами, щодо фізичних і
юридичних осіб, які скоїли протиправне діяння, що порушує права на
охорону здоров’я щодо надання медичної допомоги та послуг певного виду
адміністративного примусу – адміністративної санкції (адміністративногосподарської санкції) [204, с. 58].
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РОЗДІЛ 3
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я
3.1. Міжнародний

досвід

щодо

адміністративно-правового

забезпечення права на охорону здоров’я
Система охорони здоров’я України, а саме адміністративно-правове
забезпечення, є породженням та віддзеркаленням тих складних перехідних
умов

життя

українського

суспільства

в

посттоталітарний

період

і

безпосередньо пов’язана з політичним і соціально-економічним устроєм
суспільства, організацією державної влади, політичним режимом та іншими
визначальними факторами суспільного й державного життя. Складність цієї
теми полягає не тільки у складності самої системи щодо правового
забезпечення охорони здоров’я, а й в особливих умовах її діяльності саме
сьогодні: в умовах тривалої і системної кризи, яка охопила всі сторони життя
суспільства. Проблеми посттоталітарного суспільства, перехідної економіки,
її незбалансованість, непослідовність політики держави в повній мірі і
особливо гостро та болісно даються взнаки, перш за все, у сфері охорони
здоров’я [26, с. 268].
Приєднуємося до думки науковця В. Курінного, що світовий досвід,
досвід проведення реформ національних систем охорони здоров’я в окремих
країнах дає позитивну відповідь на це питання. Саме вивчення досвіду країн
світу зі схожою перехідною економікою, оцінка їх помилок і досягнень
можуть дати цінну інформацію для передбачення наслідків запропонованих
змін в управління ресурсами охорони здоров’я. Він свідчить, що цілком
реально поєднати державний характер системи охорони здоров’я з
ринковими умовами за рахунок децентралізованої форми управління цією
системою і створенням конкурентного середовища за рахунок рівноправного
існування та умов діяльності медичних і фармацевтичних закладів усіх форм
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власності. Спільна історія розвитку країн колишнього Радянського Союзу,
аналіз загальних рис, розбіжностей у системах охорони здоров’я та
порівняння соціальних наслідків допомагають зробити висновки щодо
напрямів удосконалення адміністративно-правового забезпечення права на
охорону здоров’я населення в Україні [87, с. 197].
Перспективи розвитку системи охорони здоров’я в Республіці Білорусь
спрямовані на законодавче вдосконалення системи, визначення клінікомедичних стандартів та державних гарантій права на охорону здоров’я та
надання медичної допомоги. Крім того, білоруські фахівці значну увагу
приділяють удосконаленню механізмів ефективності використання коштів та
розвитку нових організаційно-правових форм діяльності закладів охорони
здоров’я. Республіка Білорусь не запроваджувала обов’язкове медичне
страхування. У країні діє система державного фінансування за методом
«глобального бюджету», досить активно розвивається приватна медицина,
сучасна медична промисловість та виробництво лікарських засобів. Такий
розвиток відбувається за рахунок стриманої зовнішньоекономічної політики,
спрямованої на обмеження експортних операцій та розвитку власного
виробництва. В країні постійно збільшуються державні асигнування на
охорону здоров’я. Існують механізми індивідуалізації оплати праці медичних
працівників. Оплата праці медичних працівників у Білорусії майже вдвічі
вища, ніж в Україні. Серед перспективних напрямів розвитку системи
охорони здоров’я Республіки можна виділити запровадження комплексу
заходів щодо зміцнення державних гарантій та збільшення ефективності
використання ресурсів, що спрямовуються на охорону здоров’я [87, с. 198].
У Грузії система охорони здоров’я виражається у запровадженні
обов’язкового медичного страхування, де фінансування медичної допомоги
здійснюється

єдиним

фондом

соціального

страхування

за

рахунок

державного бюджету (60 %), яке надається у вигляді трансфертів та внесків
роботодавців (40 %). Медична допомога надається відповідно до державних
програм державними закладами охорони здоров’я. Послуги, що не входять до
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державних програм, надаються за кошти населення. Недержавний сектор
закладів охорони здоров’я не бере участі в реалізації державних програм і
надає медичні послуги за кошти громадян. Щодо законодавчого забезпечення
права на охорону здоров’я в Грузії прийнято основні закони: «Про охорону
здоров’я», «Про права пацієнта», «Про обов’язкове медичне страхування»,
«Про лікарську діяльність», «Про ліцензування медичної та фармацевтичної
діяльності» та інші. Основою перспективи розвитку системи охорони
здоров’я Грузії є підйом економіки держави та покращення соціального
захисту населення [42, с. 65].
У Вірменії обов’язкового медичного страхування не запроваджено,
однак країна зберегла стабільну соціальну спрямованість фінансування
системи охорони здоров’я за рахунок державного бюджету. Постановою
уряду Вірменії затверджено «Концепцію приватизації медичних установ»,
відповідно до якої для виконання держзамовлення статус та форма власності
закладів охорони здоров’я не має значення. Крім цього, прийняті закони
«Про психіатричну допомогу», «Концепція покращання контролю та якості
медичної допомоги», «Стратегія покращання здоров’я материнства та
дитинства на 2014-2015 роки». Удосконалення системи охорони здоров’я
спрямоване на збільшення приватного сектору надання медичних послуг.
Уже сьогодні кількість медичних послуг, що надаються в приватних
медичних закладах, перевищує кількість послуг, що надаються в державному
секторі, а витрати бюджетного фінансування за останні 10 років не
перевищує 2% від ВНП. Можливість отримати гідну зарплату сприяє
зростанню популярності медичної професії. Тому зростає і потреба в
медичній освіті. До перспективних напрямів розвитку системи охорони
здоров’я Вірменії слід віднести: стратегію розвитку первинної медичної
допомоги, запровадження співоплати в стаціонарній медичній допомозі та
оптимізація державних гарантій надання медичної допомоги [87, с. 199].
У Республіці Молдові в 2004 році була запроваджена система
обов’язкового медичного страхування (ОМС). Дана система здійснюється за
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рахунок внесків із державного бюджету та за рахунок роботодавців.
Національна компанія страхової медицини забезпечує фінансування надання
медичних послуг. Міністерству охорони здоров’я відведена роль загального
керівного органу. Крім, того в Молдові створено Фонд інвестиції в охорону
здоров’я, завданням якого є відновлення та розвиток ресурсів системи
охорони здоров’я. Запровадження страхової медицини в Молдові обумовило
збільшення кількості та покращання якості надання медичних послуг, а
також до підвищення оплати праці медичних працівників. Головним
напрямом реформ є удосконалення оптимізація мережі стаціонарів та
покращання якості медичної допомоги, а також завершення запровадження
стандартів медичної допомоги відповідно до програм медичного страхування
та програм державних гарантій. Удосконалення системи охорони здоров’я
супроводжується системними змінами, зокрема запровадження обов’язкового
медичного страхування, що врегульовуються питаннями забезпеченості та
фінансування оплати праці медичних працівників через комплексне
функціональне та адміністративне регулювання [87, с. 199].
У Казахстані указом Президента затверджена «Комплексна програма
реформування та розвитку охорони здоров’я Республіки Казахстан на 20052015 роки». У країні розвивається система охорони здоров’я з державним
фінансуванням, заснована на принципах солідарної відповідальності за
охорону здоров’я держави і людини та з пріоритетним розвитком первинної
медико-санітарної допомоги (ПМСД). Дослідження Кодексу Республіки
Казахстан про адміністративні правопорушення свідчить про зведення
правопорушень у сфері медичного обслуговування населення в одну главу
одного розділу особливої частини. Так, глава 21 «Адміністративні
правопорушення [68], що посягають на громадську безпеку і здоров’я
населення», містить статті: 321 – адміністративна відповідальність за
пропаганду і незаконну рекламу наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів; 322 – адміністративна відповідальність за незаконну медичну і
(або) фармацевтичну діяльність; 323 – адміністративна відповідальність за
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порушення законодавства в галузі санітарно-епідеміологічного благополуччя
населення,

а

також

гігієнічних

нормативів;

324

–

адміністративна

відповідальність за порушення правил фармацевтичної діяльності; 325 –
адміністративна відповідальність за недостовірну рекламу в галузі охорони
здоров’я; 326 – адміністративна відповідальність за ухилення від медичного
обстеження та лікування осіб, що знаходяться в контакті з ВІЛ-інфікованими,
хворими

на СНІД, венеричні хвороби, туберкульоз, а також осіб, що

споживають наркотичні засоби або психотропні речовини без призначення
лікаря; 327 – адміністративна відповідальність за ухилення від лікування осіб
із захворюваннями, що представляють небезпеку для оточуючих; 328 –
адміністративна

відповідальність

за

приховування

особами

із

захворюваннями, що представляють небезпеку для оточуючих, джерела
зараження та осіб, які перебували з ними в контакті [68]. Необхідно
наголосити на змінах, які відбулися в кодифікованому адміністративноделіктному законодавстві Республіки Казахстан у частині адміністративної
відповідальності за правопорушення у сфері медичного обслуговування
населення. Йдеться про можливість накладення адміністративних стягнень на
юридичних осіб. Юридична особа підлягає адміністративній відповідальності
за адміністративне правопорушення у сфері медичного обслуговування, якщо
передбачене особливою частиною діяння було вчинене, санкціоновано,
схвалено органом чи особою, яка здійснює функції управління юридичною
особою. Таким чином, Кодекс Республіки Казахстан про адміністративні
правопорушення містить низку зазначених вище новел, вартих уваги з боку
вітчизняних законодавців. Ще одним нормативно-правовим актом, який
заслуговує на увагу, є Кодекс Республіки Казахстан про здоров’я народу і
систему охорони здоров’я [69]. Він регулює суспільні відносини у сфері
охорони здоров’я з метою реалізації конституційного права населення на
охорону здоров’я і спрямований на систематизацію законодавства у сфері
охорони

здоров’я,

його

гармонізацію

з

міжнародними

нормами

і

стандартами, підвищення статусу національної медицини, якості надання
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медичної

допомоги

забезпечення

та

рівня

якісними

медичного

лікарськими

обслуговування

засобами,

населення,

виробами

медичного

призначення та медичною технікою [246, с. 16].
Слід зазначити, що прибалтійські країни – Естонія, Литва та Латвія –
також ввели систему обов’язкового медичного страхування. Досвід цих країн
достатньо висвітлений вітчизняними науковцями. Безумовно, здійснюючи
реформи у сфері охорони здоров’я населення, необхідно враховувати
фактори історичного й економічного розвитку країн (Україна, Білорусія),
релігійні й територіальні (Литва, Естонія), традицій і менталітету націй
(Таджикистан, Киргизстан) та інші. Крім того, ефективність реформ можна
розглядати в динаміці показників [87, с. 199].
Поділяємо думку В. Курінного, що діяльність системи охорони
здоров’я будь-якої держави має на меті збереження життя та відновлення
здоров’я населення, тому порівняльний аналіз розвитку систем охорони
здоров’я та законодавче забезпечення деяких країн колишнього СРСР,
використовується як метод оцінки напрямів державного управління
охороною здоров’я України та надає нам можливість проводити зважену
політику

в

напрямі

реформування

адміністративно-правового

забезпечення

системи
права

та

на

удосконалення

охорону

здоров’я

населення в Україні [87, с. 200].
Починаючи з 90-х років минулого століття, в Україні поступово
набирає обертів процес Євроінтеграції, кінцевою метою якого є набуття
нашою державою повноправного членства в Європейському Союзі.
Зазначений напрямок розвитку держави нині набув офіційного характеру,
свідченням чого є досить велика кількість нормативних актів, у яких
закладено завдання, принципи, строки євроінтеграційних процесів, а також
визначені суб’єкти, відповідальні за його реалізацію [125, с. 22].
На

погляд

Г.

Овсієнко-Миронової,

глобалізація,

і,

зокрема

регіоналізація, пов’язані зі структуруванням європейського простору, зі
зростанням

взаємодії

держав

та

поглибленням

їх

взаємозалежності
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[119, с. 268]. Усе це призводить до того, що інституційними механізмами
захисту прав і свобод людини є організації з захисту права, їх діяльність та
рішення, спрямовані на забезпечення реалізації міжнародних стандартів прав
людини.
Сучасний етап розвитку національних правових систем світу засвідчує
продовження

тенденції

до

їх

зближення

та подальшого

взаємного

проникнення. Важливим каталізатором цього процесу є усвідомлення та
визнання основоположних прав і свобод людини як наднаціонального та
універсального

явища,

що

перебуває

поза

межами

волі

держав.

Напрацювання світовою спільнотою міжнародних стандартів прав і свобод
людини зумовлює необхідність вирішення низки важливих теоретичних
проблем, зокрема проблеми визначення місця міжнародних стандартів прав і
свобод людини у національній правовій системі, їх співвідношення з
внутрішньодержавними правовими нормами [150, с. 30].
У процесі переходу України до ринкової економіки виникла ситуація,
яка вимагає змін в умовах функціонування економіки системи охорони
здоров’я. На наш погляд, перебудова економіки охорони здоров’я повинна
починатися перш за все з укріплення фінансової основи сфери, із змінами
загальної схеми фінансування, що передбачає обов’язковий перехід від
бюджетної системи фінансування до змішаної бюджетно-страхової системи,
що фінансується за активної участі підприємств, установ, організацій різних
форм власності з елементами добровільного медичного страхування
населення. Якісному реформуванню вітчизняної медицини допоможе
міжнародний досвід [216]. Швидше недосяжною мрією можна вважати
безоплатність всіх видів та обсягів медичної допомоги для всіх громадян,
котрі звертаються за медичною допомогою. Навіть такі високорозвинені
(США, Німеччина, Японія) чи природно багаті країни (Саудівська Аравія,
ОАЕ) не можуть собі дозволити таку розкіш, як повністю безкоштовну
медицину [99, с. 26].
Нагромаджений багаторічний світовий

досвід у сфері охорони
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здоров’я свідчить про високу ефективність різних моделей та систем
медичного страхування здоров’я. Зараз визначаються три основні види
фінансування охорони здоров’я: державне, через обов’язкове і добровільне
медичне страхування та змішана форма [118, с. 42]. Треба зауважити, що ці
види окремо практично не використовуються в жодній державі, але в деяких
країнах одна з них може домінувати. Так, наприклад, в Англії, Ірландії,
Шотландії, Італії та Данії переважає державна система фінансування [185]. У
таких країнах як Німеччина, Франція, Австрія, Бельгія, Нідерланди, Швеція
та Японія домінує система обов’язкового медичного страхування, у той час
як у США переважає змішана форма фінансування медичної допомоги, де
близько 90% населення користується послугами приватних страхових
компаній [219, с. 112].
Реформування системи охорони здоров’я у Словаччині, де владі
вдалося запровадити систему спільних платежів і за візити до лікарів
широкого профілю, і за відвідування закладів, що пропонують амбулаторне
лікування, а також плати за день стаціонарного лікування в лікарні.
Виявляється, це досить важливо для обмеження зайвих візитів, медичних
оглядів і рецептів. Важливість ідеї відокремлення цих двох комплексів
медичних послуг не можна недооцінювати. Широкий загал змушений
прийняти той факт, що обсяг медичних послуг, фінансованих за рахунок
держави, не безмежний, і універсальне право на отримання медичних послуг
не означає невіддільного права громадян отримувати всі види медичних
послуг без будь-якої компенсації вартості цих послуг [145, с. 38].
Укладання каталогу та класифікація медичних послуг, все це зводиться
до прийняття нового законодавства Словаччиною, що надає уряду держави
повноваження створити комісію, яка описуватиме всі хвороби, а також
визначатиме можливу терапію в кожному окремому випадку. Це необхідно
для того, щоб система охорони здоров’я мала доступ до інформації про свої
кінцеві фінансові зобов’язання, а також щоб лікарі могли підраховувати, яку
суму страхового доходу вони мають право отримати в кожному окремому
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випадку обстеження та лікування. Класифікація медичних послуг, у свою
чергу, конче необхідна для пацієнтів, вона визначатиме частку їхньої оплати
(і через страхування, і завдяки спільним платежам) [145, с. 40].
Багатостороння система фінансування медичних послуг в розвинутих
країнах світу може бути аналогічною до тієї, що вже є поширеною
практикою

в

реформованих

системах

пенсійного

забезпечення:

багатостороння система фінансування, яку пропонують потужні приватні
заклади, що захищають інтереси пацієнтів і водночас конкурують за їхні
гроші. З часом, коли новостворена система нагляду за страхуванням здоров’я
набере сили та досвіду, дедалі більше з того, що зараз покривають державні
страховики, можна передавати конкурентним приватним компаніям, які
займаються страхуванням здоров’я [58, с. 82].
В умовах сьогодення триває конкуренція серед закладів стаціонарного
й амбулаторного лікування, де відбуваються запеклі дискусії щодо
приватизації лікарень і клінік, які пропонують амбулаторне лікування.
Важливо наголосити, що питання форми власності закладів вторинної й
третинної медицини не менш важливі, ніж питання їхнього фінансування. Без
підтримки жорсткої конкуренції серед лікарень і клінік неможливо
поліпшити якість надаваних ними послуг. Конкуренцію можна створити
завдяки вільному входу на цей ринок і виходу з нього, а також лібералізації
права власності за умови, що наявні заклади не мають бути обов’язково
приватизованими.
Проводиться децентралізація вторинної й третинної медицини, де
більшість лікарень та амбулаторних клінік залишаться у власності місцевих
або регіональних органів самоврядування. У країнах Вишеградської групи
(Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини), зокрема в Польщі, уряд вирішив
децентралізувати управління державними фондами страхування здоров’я.
Лікарні

та

більші

підрозділи

амбулаторного

лікування

зараз

підпорядковуються місцевій владі. У країнах, менших за розміром,
наприклад у Словаччині, Угорщині й Чехії, немає такого очевидного рівня
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прив’язки управління більшими медичними закладами в ієрархії державного
управління, але децентралізація однак можлива й бажана [146, с. 36].
Адміністративно-правове забезпечення права на охорону здоров’я
населення в Україні здійснюється на основі розроблених міжнародних
стандартів.

Сучасні

національних

міжнародні

систем

охорони

стандарти,
здоров’я,

що

пред’являються

висувають

вимогу

до

щодо

забезпечення доступності та обслуговування для всіх категорій громадян
[62, с. 67]. Позитивним у цьому аспекті є те, що система агенцій ООН в
Україні встановила конструктивне партнерство з Національною асамблеєю
інвалідів України, яка об’єднує понад 50 організацій, що працюють над
проблемами інвалідів [62, с. 68].
Найбільш значущі з них розроблені та представлені світовій спільноті
Міжнародною

Організацією

Об’єднаних

Націй

(ООН),

яка

понад

півстоліття обстоює права осіб з обмеженою життєдіяльністю. Організація
Об’єднаних Націй визначила, що питання інвалідності стосуються сфери
прав людини, а отже, охорони здоров’я, що і стало вирішальним фактором у
міжнародному регулюванні проблем осіб з обмеженими можливостями
здоров’я [61, с. 48].
Фундаментальним

втіленням

права

на

охорону

здоров’я

на

міжнародному рівні є Загальна Декларація ООН про Права людини, що була
прийнята у 1948 р. Хоча вона і не мала прямого стосунку до осіб з
обмеженими можливостями здоров’я, проте проголосила рівність прав «всіх
людей без винятку». У преамбулі цього документа зазначається, «що
визнання вродженої гідності та рівних і невід’ємних прав усіх членів
людської спільноти є основою свободи, справедливості та миру у світі»
[53, с. 18]. Права осіб з інвалідністю протягом тривалого часу є предметом
пильної уваги як з боку Організації Об’єднаних Нації, так і інших
міжнародних організацій. Ще в 1975 році ООН проголосила Декларацію про
права інвалідів як основну і керівництво для захисту інвалідів в
національному і міжнародному плані [147, с. 59].
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Значним та дієвим кроком у визначенні права на охорону здоров’я для
осіб з обмеженою життєдіяльністю було прийняття 20 грудня 1971 року
Генеральною Асамблеєю ООН Декларації про права розумово відсталих
людей [49].
Для здійснення впливу на суспільну думку щодо осіб з порушеннями та
розробки рекомендацій урядам, що ратифікували ці документи, Організацією
Об’єднаних Націй 1981 рік був проголошений Роком інвалідів, а період 19831992 – Десятиріччям інвалідів.
Питання міжнародного регулювання прав дітей-інвалідів окреслено в
ухваленій у 1989 році Конвенції ООН про права дитини. У 1991 р. Україна
приєдналася до країн, що ратифікували цю Конвенцію. Вона ґрунтується на
визнанні прав усіх дітей, на пріоритеті загальнолюдських цінностей та
гармонійному розвитку особистості, недискримінації дитини-інваліда за
будь-якими

ознаками.

Вперше

в

історії

міжнародного

правового

законодавства визначено пріоритети інтересів дитини у суспільстві,
наголошується на необхідності особливої, турботи про дітей-інвалідів
[151, с. 170] .
Конвенція

про

права

інвалідів

визначає

важливість

розвитку

міжнародної співпраці у підтримці зусиль щодо національного впровадження
положень Конвенції. Вперше в історії Конвенція робить пріоритетом не
створення спеціалізованих програм для осіб з інвалідністю, таких як
реабілітація, а ставить вимогу, щоб всі програми розвитку, включаючи ті, що
ґрунтуються на міжнародній співпраці – залучали та були доступними для
людей з інвалідністю. Також за будь-яких обставин організації людей з
інвалідністю

повинні

брати

участь

у

формулюванні

цих

програм

розвитку [151, с. 171].
Приєднання України до міжнародних документів з проблем інвалідів
(Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів,
Європейська соціальна хартія, інші міжнародно-правові акти) дозволило
гармонізувати

норми

вітчизняного

законодавства

з

міжнародними

141

стандартами, планомірно створювати систему їх практичної реалізації
[98, с. 11].
Погоджуємося із слушною думкою А. Слюсара, що для входження
України у Європейське співтовариство та продовження створення соціальнодемократичної,

правової

держави,

доцільно

матеріально-технічними,

медичними, науковими, юридичними засобами організовувати в країні новий
рівень

захисту

права

інвалідів

на

охорону

здоров’я,

на

зразок

постіндустріальних країн світу, таких як США, ФРН, Швеція, Данія та
інші [183, с. 257].
Нові концептуальні засади сучасного суспільного устрою зумовлені
визначенням головної мети соціально розвитку – створенням «суспільства
для усіх», що забезпечує захист та повну інтеграцію в соціум всіх верств
населення, в тому числі й осіб з обмеженими можливостями здоров’я. Таким
чином,

міжнародними

стандартами

щодо

адміністративно-правового

забезпечення права на охорону здоров’я є основоположні міжнародноправові акти ООН та Ради Європи, які пред’являють для вітчизняної системи
права вимоги пріоритету загальнолюдських цінностей та гармонійного
розвитку населення держави. Фінансова підтримка в основному має
страховий характер. Наприклад, вартість медикаментів, обстежень, лікування
та відновлювальних процедур – відшкодовується зі страхового полісу на
випадок

хвороби.

Купівля

засобів

для

соціальної

реабілітації,

переобладнання житла – з пенсійних коштів чи урядів земель. Інші необхідні
заходи, такі як виплати родинам, які опинилися у складному фінансовому
становищі, фінансують Федеральне міністерство охорони здоров’я, у справах
сім’ї та молоді, Федеральне соціальне відомство та його земельні відділення
[65, с. 10].
Узагальнюючи викладане, необхідно зазначити, що опанування
зарубіжного досвіду сприятиме успішному реформуванню вітчизняного
законодавства у сфері охорони здоров’я населення, який би узгоджувався з
положеннями міжнародного законодавства, сприяв ефективності його
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застосування, захисту прав, свобод та інтересів громадян, зміцненню
законності та правопорядку в Україні.
3.2. Проблеми адміністративно-правового забезпечення права на
охорону здоров’я
Адміністративно-правовий механізм забезпечення права на охорону
здоров’я формується і функціонує на основі загальних закономірностей. При
розгляді поняття «механізм забезпечення» необхідно враховувати, що воно в
широкому сенсі передусім належить до соціальної сфери і виступає засобом
практичного вираження та забезпечення. Саме в механізмі втілена суть
забезпечення як організуючої дії суб’єкта на об’єкт, як особливий різновид
діяльності, призначеної для приведення у відповідність з об’єктивними
закономірностями. Цим визначається його місце в теорії соціального
управління. Механізм забезпечення проявляється в тому, що в ньому
інтегруються основні елементи регулювання, він дає змогу визначити
послідовність включення кожного з елементів управлінської діяльності в
управлінський процес, а також встановлює способи взаємодії між окремими
елементами. Важливим постулатом є те, що механізм забезпечення
пов’язаний передусім із прийняттям і реалізацією управлінського рішення
[162, с. 155].
Таким чином, механізм забезпечення – це сукупність управлінських
засобів, за допомогою яких здійснюється ухвалення науково-обґрунтованого
управлінського рішення і досягається його ефективна реалізація. Суть
механізму управління полягає в тому, що, інтегруючи основні елементи
управління, він виступає організаційним засобом, своєрідним управлінським
інструментом прийняття і реалізації управлінського рішення.
Управління як цілеспрямована діяльність з перекладу об’єкта дії в
бажаний стан функціонування відповідно до об’єктивних закономірностей є
складним соціальним явищем. Воно за визначенням не може мати простого
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механізму свого втілення в управлінській практиці.
Основними

структурними

елементами

організаційно-правового

механізму забезпечення права на охорону здоров’я є:
– система законодавства, яка регулює відносини у сфері охорони
здоров’я;
– об’єкт управління – правовідносини, що виникають у сфері охорони
здоров’я;
– суб’єкти управління – органи державної влади і організації, що
взаємодіють між собою у сфері охорони здоров’я;
– форми і методи адміністративно-правового регулювання у сфері
охорони здоров’я;
– адміністративно-правова відповідальність за порушення у сфері
охорони здоров’я.
Організаційний механізм вироблення і реалізації державної політики у
сфері охорони здоров’я повинен забезпечити врахування думок усіх прямо
або побічно зацікавлених структур і в той же час створити умови для
узгодженого вживання заходів зі стимулювання творчості. Суб’єктами
політики у сфері охорони здоров’я виступають органи державної влади
(центральні й місцеві); підприємства і організації державного сектора,
самостійні господарюючі формування, громадські організації, пацієнти [3].
В Україні медична допомога забезпечується через поліклініки
(первинна допомога) лікарями-терапевтами та лікарями-спеціалістами, а
також у лікарнях (вторинна допомога) міського, районного та обласного
рівнів. Первинну медичну допомогу в сільських районах забезпечують лікарі
сільських лікарських амбулаторій та фельдшери фельдшерсько-акушерських
пунктів [162, с. 156].
Проблеми: нераціональна організація системи надання медичної
допомоги; недостатність фінансових ресурсів.
Впровадження фінансового механізму контролю за надійністю та
якістю

надання

медичної

допомоги,

дійових

методів

контролю

за
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витрачанням наявних коштів та ефективністю роботи медичних закладів.
Система кадрового забезпечення є недосконалою, оскільки якість
підготовки та підвищення рівнів кваліфікації контролюється формально,
відсутня

система

безперервного

професійного

розвитку

медичних

працівників.
Створення системи безперервного професійного розвитку і підтримки
медичних працівників, розширення доступу до дистанційних форм навчання;
підвищення розмірів оплати праці медичних працівників на рівні не нижчому
середнього

розміру

заробітної

плати

у

промисловості;

формування

мотиваційної складової оплати праці медичних працівників у поєднанні з
контролем якості медичної допомоги та її безпеки для пацієнтів.
Як пересічні громадяни, так і науковці основною проблемою у сфері
охорони здоров’я визначають проблему фінансування діяльності системи та
закладів охорони здоров’я.
Її зміст не зводиться до браку коштів, які у державному й місцевому
бюджетах виділяються для забезпечення діяльності системи охорони
здоров’я. Хоча значна частина керівників охорони здоров’я ще й дотепер
вважає, що вирішити більшість проблем цієї галузі можна було б шляхом
збільшення її фінансування. Однак, це не завжди так. Як зазначає
В. Козирєва, медична допомога та медична послуга є товаром, який має свою
вартість [72, с. 75].
Питанню запровадженню в Україні системи страхової медицини
приділяється велика увага. Матеріали наукової періодики, сучасні концепції
реформування охорони здоров’я, виступи політичних лідерів, парламентарів,
керівників охорони здоров’я та науковців свідчать, що запровадження
системи страхової медицини є чи не панацеєю для системи охорони здоров’я
населення України, і лише вона може її врятувати від повного розвалу.
Впровадження

системи

обов’язкового

та

добровільного

медичного

страхування, на думку В. Козирєвої, не забезпечить додаткові кошти для
фінансування потреб охорони здоров’я, як на це не сподіваються її автори та
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захисники. Вони, на жаль, не беруть до уваги те, що ця система може
працювати лише в умовах стабільного та прогресивного розвитку
суспільства, а не його кризи, в умовах, коли забезпечено нормальний
розвиток економіки, працює виробництво, виплачують заробітну плату, а
роботодавці можуть здійснювати певні обов’язкові платежі як страхові
кошти для забезпечення діяльності системи охорони здоров’я. В умовах
системної кризи, коли підприємства не мають коштів для сплати податків та
обов’язкових платежів, при високому рівні безробіття вкрай складно
забезпечити надходження коштів, наповнення страхових фондів для
фінансування медичної допомоги й охорони здоров’я. Запровадження цієї
системи в законодавчому, тобто примусовому, порядку призведе лише до
посилення податкового тиску на виробника і може зумовити зменшення
виробництва, оскільки частина підприємств і роботодавців, не витримавши
його, припинить своє існування, а інша – перейде працювати «в тінь»,
приховуючи чисельність працівників, різними способами ухиляючись від
сплати податків і обов’язкових платежів [72, с. 77].
Ще у 2010 році прозвучала пропозиція В. Козирєвої про те, що стан
фінансування системи охорони здоров’я слід визнати недостатнім і таким, що
не забезпечує виконання у повному обсязі вимог статті 49 Конституції
України. Бажано, щоб Комітет Верховної Ради України з питань бюджету під
час підготовки проектів постанови Верховної Ради України про основні
напрями бюджетної політики (бюджетної резолюції) на наступні бюджетні
роки передбачав необхідність спрямування третини коштів, що планується
отримати від приватизації об’єктів державної власності, на додаткове
фінансування системи охорони здоров’я, врахувавши при цьому, що третина
цих додаткових коштів має спрямовуватися на фінансування медичних
заходів з охорони материнства та дитинства [72, c. 78].
На думку В. Пашкова, сьогодні спостерігається суперечність та
непослідовність державної політики щодо регулювання галузі охорони
здоров’я. З одного боку, держава приділяє недостатньо уваги питанню
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забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я, прагнучи
майже цілком перекласти свої функції щодо надання безоплатної медичної
допомоги на самих громадян та органи місцевого самоврядування, з іншого –
вона не створила відповідних умов щодо правової, економічної й
організаційної свободи суб’єктів господарювання, що надають медичні
послуги [123, с. 14].
Доречним є зауваження В. Пашкова – асортимент медичних послуг
повинен бути таким, щоб за своїми якісними та ціновими параметрами
задовольняти як приватні інтереси суб’єктів підприємницької діяльності на
отримання прибутків, так і публічні інтереси, пов’язані із задоволенням
потреб населення у якісних послугах. Але самих лише норм, що закріплюють
право на охорону здоров’я, для повноцінного користування таким
нематеріальним благом, як право на здоров’я, недостатньо. Цілісність і
непорушність права на охорону здоров’я створюється за допомогою системи
заходів щодо його соціально-юридичного забезпечення [122, с. 16].
Аналіз правовідносин у галузі охорони здоров’я, який здійснив
В. Пашков, виявив, що вони потребують державного регулювання в їх
органічному зв’язку з існуючою нормативно-правовою базою, свідчить, що
одним із найважливіших і нагальних завдань є створення науково
обґрунтованої та виваженої теоретичної концепції захисту прав громадян на
охорону здоров’я шляхом відмови від задекларованих стереотипів щодо
медичної допомоги, виходячи з економіко-правової парадигми суспільного
життя. Тобто формування реальних, а не задекларованих прав громадян
[123, с. 17].
Т. Сидоренко та Л. Жуковіна провели у 2005 році дослідження на тему:
«Правові засади реформування галузі охорони здоров’я: стан, проблеми,
перспективи розвитку», яке і сьогодні не позбавлено актуальності. Зокрема,
учені прийшли до висновку, що існуюча система охорони здоров’я не усуває
більшість проблем населення України [178, с. 95]. На думку дослідників,
реформування галузі охорони здоров’я слід здійснювати насамперед із
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вдосконалення чинної нормативно-правової бази. Основи законодавства
України про охорону здоров’я потребують перегляду, зважаючи на нові
тенденції розвитку суспільства. Передусім необхідно розробити та прийняти
єдину довгострокову Державну програму реформування галузі охорони
здоров’я, у якій передбачити:
– створення правових, економічних та управлінських механізмів
реалізації конституційних прав громадян України на охорону здоров’я,
медичну допомогу та медичне страхування;
– забезпечення гарантованого рівня надання безоплатної кваліфікованої
медичної допомоги у визначеному законодавством обсязі;
– формування керованого ринку платних медичних послуг, сприяння
діяльності закладів охорони здоров’я всіх форм власності, створення умов
для задоволення потреб населення в медичних послугах;
– запровадження

системи

соціально-економічного

стимулювання

здорового способу життя, обмеження реклами алкоголю, тютюну й інших
шкідливих для здоров’я речовин тощо.
Прийняття названої Державної програми та інших нормативних актів
зумовить системність та послідовність у сфері охорони здоров’я та
сприятиме зміцненню загального стану здоров’я населення [105].
Проведене нами соціологічне дослідження дозволило сформулювати
такі висновки та зауваження:
30 % опитаних вважають проблемою те, що держава не фінансує
інноваційну діяльність, яка б була доречною і актуальною не лише в сфері
охорони здоров’я, а в кожній ланці суспільного життя, особливо, враховуючи
нинішній розвиток суспільства в цілому, а також економічні процеси та
новітні технології, які з’являються у світі. Тому на шляху до вдосконалення
сфери охорони здоров’я було б логічно вкладати кошти в розвиток
інноваційної діяльності в Україні, а також запровадження новітніх
закордонних інновацій [160, с. 123].
На думку 85 % респондентів, медицина в нашій державі є досить
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відсталою від зарубіжних країн, а надання послуг в цій сфері провадиться на
низькому рівні і не відповідає сучасним світовим стандартам. Доречно було б
запровадити медичні стандарти саме з надання послуг, щоб лікарі,
здійснюючи свою діяльність, мали на що рівнятися, тобто мали стандарт,
відповідно до якого виконували б свою професійну діяльність [160, с. 124].
100 % опитаних вважає, що сфера охорони здоров’я потребує
реформування.
Серед пропозицій щодо удосконалення даної сфери було висловлено
таку пропозицію: «необхідно створити спеціальних менеджерів, щоб була
посада, за якою особа, здійснюючи керування медичною діяльністю, вивчала
світовий досвід, і, враховуючи особливості нашої держави, впроваджувала
певні світові тенденції у сфері медицини» [160, с. 125].
Відзначають також проблему зниження рівня технічного оснащення
лікарень і спеціалізованих медичних установ, що позначилось на соціально
незахищених верствах населення; низька доступність сільського і міського
населення України до якісних послуг; недосконала система маршруту
пацієнта (мається на увазі те, що пацієнти, як правило, самі звертаються до
лікарів-спеціалістів, а не до терапевтів чи сімейних лікарів), а також
відсутність

забезпечення

державою

ліків

і

взагалі

неконтрольоване

ціноутворення та безліч інших.
Слід додати, що 88% опитаних вказують на низьку якість кадрового
забезпечення медичної галузі, оскільки праця лікарів оплачується за ставками
і не залежить від якості їх роботи. Очевидно тому лікарі не зацікавлені в
підвищенні своєї кваліфікації. Респонденти зазначають, що дефіцит
первинної допомоги, призводить до стихії самолікування і, як наслідок, до
залежності людини від фармацевтичного ринку, зростання захворюваності,
розповсюдження соціальних хвороб [160, с. 125].
Вважаємо, що одним із шляхів подолання цих проблем є створення
системи планування відвідувань профільних спеціалістів, багатопрофільних
лікарень інтенсивного лікування з кваліфікованим медичним персоналом та
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сучасним обладнанням. Також необхідно визначити базовий пакет надання
медичних послуг з метою забезпечення гарантованої державою безоплатної
медичної допомоги [199].
Для мотивації працівників системи охорони здоров’я слід підвищити
рівень заробітної плати, запровадити оплату за профілактичну діяльність, а
також надавати пільгові кредити чи забезпечувати житлом. Оновити існуючі
медичні

стандарти

на

основі

доказової

медицини

з

паралельним

забезпеченням процедури контролю МОЗ України.
Також були висловлені думки про те, що якби сучасна система охорони
здоров’я в Україні була спрямована на пропаганду здорового способу життя
та профілактику захворювань, а не безпосередньо на лікування, то смертність
і кількість захворювань за останні роки значно би зменшилась.
Вивчивши думку та ставлення суспільства до проблемних питань у
сфері охорони здоров’я, ми визначили низку проблем.
До найгостріших проблем адміністративно-правового забезпечення у
сфері охорони здоров’я, на нашу думку, слід віднести:
– відсутність належної координації у сфері охорони здоров’я;
– недостатню ефективність у діяльності структур, які забезпечують
захист прав у сфері охорони здоров’я;
– недостатність

сучасних

технологій

управління

і

технічного

забезпечення у системі відомств, які опікуються питанням охорони здоров’я,
особливо щодо належного інформаційного забезпечення у цій сфері;
– нерозвиненість системи надання послуг у сфері охорони здоров’я, що
пов’язано із загальним станом інфраструктури цієї діяльності, особливо в
регіонах.
На

якість

безперервність,

впливають
дієвість,

адекватність,

доступність,

результативність,

безпека,

наступність

і

своєчасність,

задоволеність потреби та очікувань, стабільність процесу та результату,
постійне вдосконалення та поліпшення. У різних системах охорони здоров’я і
у різних країнах контролю якості надання медичної допомоги приділяється
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багато уваги. Проте мають місце і проблеми низької якості послуг та
помилки у наданні медичної допомоги. Для більшості країн поліпшення
якості медичного обслуговування є одним з основних завдань у процесі
вдосконалення систем охорони здоров’я [193, с. 408].
Для ефективного розвитку системи охорони здоров’я необхідно, щоб та
її частина, що пов’язана з організацією та управлінням установами охорони
здоров’я, була адекватна сучасним, якісно новим економіко-правовим
відношенням. Тільки в цьому випадку можлива повноцінна консолідація та
якісна взаємодія держави, бізнесу та суспільства з питань охорони здоров’я
громадян. Проте сьогодні в системі охорони здоров’я України наявна ціла
низка проблем структурно-управлінського характеру, що потребують
кардинальної зміни існуючого підходу до управління та організації медичної
допомоги [247].
3.3. Шляхи

удосконалення

законодавства

стосовно

адміністративно-правового забезпечення права на охорону здоров’я
населення в Україні
Враховуючи передовий досвід зарубіжних країн у сфері охорони
здоров’я та реальності сучасного життя, можна зазначити, що в Україні
триває державно-правова реформа, розбудовується вітчизняна правова
система, створюється, розвивається та вдосконалюється чинне законодавство
у сфері охорони здоров’я [159, с. 46; 201].
Одразу ж наголосимо, що законодавство України щодо охорони
здоров’я є доволі розвинене. Протягом останніх років Верховною Радою
України прийнято низку законів, які прямо або опосередковано регулюють
суспільні відносини у цій сфері. Сюди, зокрема, можна віднести закони, що
стосуються питань підтримання необхідного для здоров’я життєвого рівня
населення, створення сприятливих для людини умов праці, навчання, побуту,
забезпечення охорони навколишнього середовища, надання лікувально-
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профілактичної допомоги тощо [149, с. 53].
Широкий діапазон проблем, пов’язаних з охороною здоров’я,
розв’язується в указах Президента України, який постійно піклується про
стан справ у цій сфері. Серед них у першу чергу слід назвати ті, що
спрямовані на збереження генофонду народу України, а саме «Про систему
прогнозування генетичного ризику впровадження нових технологій та
забруднення навколишнього середовища» (від 17 січня 1995 року № 53) та
«Про Цільову комплексну програму генетичного моніторингу в Україні» (від
4 лютого 1999 року № 118). Указами Президента затверджено низку
національних програм, зокрема «Здоров’я літніх людей» (від 10 грудня 1997
року № 1347), «Цукровий діабет» (від 21 травня 1999 року № 545), з
профілактики і лікування артеріальної гіпертензії (від 4 лютого 1999 року
№ 117), «Фізичне виховання – здоров’я нації» (від 1 вересня 1998 року
№ 963), «Про додаткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги
населенню України» (від 8 серпня 2000 року №

963/2000) [129], «Про

додаткові заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення
України» (від 27 січня 2010 року № 70/2010) [130], та інші.
У розвиток законів України та указів Президента прийнято значну
кількість

постанов

Кабінету

Міністрів

України,

які

прямо

або

опосередковано регламентують діяльність системи охорони здоров’я, у тому
числі науково-дослідну роботу, підготовку кадрів, здійснення державного
контролю і нагляду, економічної та фінансової діяльності, розвитку
медичної, ветеринарної та мікробіологічної промисловості, ліцензування
підприємницької діяльності в медицині та фармакології, забезпечення
здорових і безпечних умов життя та здоров’я населення, благоустрою
курортних зон, організацій відпочинку й оздоровлення дітей тощо.
Із загальної сукупності нормативно-правових актів велике практичне
значення для установ та закладів охорони здоров’я мають накази
Міністерства охорони здоров’я України, якими регламентуються усі напрями
діяльності сфери. Відомчі нормативні акти врегульовують найбільш
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актуальні, пріоритетні та ситуаційні проблеми охорони здоров’я в розвиток
Основ законодавства України про охорону здоров’я, законів України, указів
Президента та рішень уряду. Більшість із згаданих законодавчих і
підзаконних нормативних актів можна знайти у запропонованому збірнику.
Проте законодавство у сфері охорони здоров’я вимагає постійного оновлення
у відповідності до змін, що відбуваються в житті держави і суспільства.
Іншими словами, украй необхідним є створення нової нормативно-правової
бази відповідно до сучасних суспільних, відносин, що складаються в Україні,
та з урахуванням стандартів Європейського Союзу. Робота в цьому напрямі
перебуває у центрі уваги Міністерства охорони здоров’я України і ведеться у
тісній співпраці з відповідними комітетами Верховної Ради України
[126, с. 155].
Зазначимо, що протягом останніх років в Україні прийнято понад 1200
чинних нормативно-правових документів різного правового статусу. Ці НПА
як додатки включають більше 1000 інструкцій, положень, методичних
документів і т.д., що регламентують всі види професійної діяльності галузі
[126, с. 156].
В Україні на один законодавчий акт (закон) у сфері охорони здоров’я в
середньому припадає приблизно 200 підзаконних галузевих НПА. У зв’язку
із цим слід зазначити, що кількість законів прямої дії, тобто таких, які
безпосередньо стосуються охорони здоров’я, не так багато. Це, перш за все,
Основи законодавства про охорону здоров’я, закони, що регулюють питання
забезпечення

санітарного

та

епідемічного

благополуччя

населення,

запобігання захворюванню на СНІД, обігу в Україні наркотичних засобів та
протидії їх незаконному обігу, донорства крові, лікарських засобів,
трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини тощо. Така
кількість законів вкрай недостатня, адже вони практично не охоплюють усіх
напрямів функціонування системи охорони здоров’я, особливо тих, що
пов’язані з первинною медико-санітарною допомогою, яка є пріоритетною в
концепції реформування сфери.

153

Складність ситуації полягає ще й у невідповідності багатьох медичних
правових актів України міжнародним вимогам. Це зумовлює необхідність
наближення та інтеграції національного законодавства до стандартів Ради
Європи й визначає напрями нормотворчої діяльності. На це й спрямовані
зусилля колективу Міністерства охорони здоров’я України, його підрозділів,
науково-дослідних установ і навчальних закладів [126, с. 157].
Із урахуванням цих обставин і вимог було прийнято низку
нормативних актів, норми яких стосуються охорони здоров’я. Протягом
останніх років Верховною Радою було прийнято декілька законів, зокрема
закони «Про психіатричну допомогу» від 22 лютого 2000 року (із змінами
станом на 26 жовтня 2014 р.) та «Про захист населення від інфекційних
хвороб» від 6 квітня 2000 року (із змінами станом на 5 грудня 2012 р.), які
цілком відповідають європейським стандартам. Ратифіковано угоду про
примусове лікування психічно хворих [153, с. 57-58].
Розв’язання завдань щодо створення нової нормативно-правової бази у
сфері охорони здоров’я ще попереду, життя висуває їх на порядок денний
мало не щодня. Воно передбачає вироблення відповідної концепції,
головною метою якої є сприяння формуванню якісно нової системи
законодавства і права України, визначення динаміки і пріоритетів у
нормотворчості,

підвищення

ефективності

адміністративно-правового

забезпечення суспільних відносин у даній сфері.
Розпочато роботу над удосконаленням Концепції Загальнодержавної
цільової соціальної програми «Здорова нація» [141; 211; 212]. До неї залучені
найдосвідченіші фахівці системи Міністерства охорони здоров’я України.
Мине небагато часу, і оновлене законодавство побачить світ, чим відкриє
перед розробниками та авторами законодавчих актів нові перспективи й
можливості. Концепція складається з двох частин. У першій закріплені
загальні положення, а саме напрями, засади і пріоритети. Друга частина
присвячена системі шляхів удосконалення галузевого законодавства. За
основу при виробленні концепції було взято насамперед ті чинники, які
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визначали розвиток законодавства в сучасних умовах, та зумовлені ними
головні напрями і пріоритети.
Щодо цього Міністерством охорони здоров’я України було розроблено
концептуальну модель створення нормативно-правової бази з питань
охорони здоров’я. Вона побудована з урахуванням таких основних засад, як
конституційний розвиток законодавства, верховенство закону в ієрархії всіх
інших нормативних актів, системність правотворчого процесу, юридична
сила нормативно-правових актів, предметний розподіл законодавчих та
підзаконних актів, динамічність правотворчого процесу, послідовність
розміщення нормативно-правових актів за їх прямою чи опосередкованою
дією, кількісне вираження правотворчого процесу [136].
Найважливішим, звичайно, є питання адміністративно-правового
забезпечення права на охорону здоров’я населення, предметом якого
визнається не здоров’я людей, оскільки воно є природним благом, а визнання
державою цього блага як права людини на всебічну його охорону і захист.
Отже, об’єктом адміністративно-правового забезпечення є здоров’я людини,
а предметом – суспільні відносини у сфері охорони здоров’я. Як розвиток
основних положень Конституції України щодо охорони здоров’я, основним
законом для правового забезпечення даної сфери слугують Основи
законодавства України про охорону здоров’я, які визначають організаційні,
професійні, правові, економічні та соціальні засади охорони здоров’я. У свою
чергу, положення цього законодавчого акта, в якому закріплено лише основні
принципи та засади правового забезпечення суспільних відносин у сфері
охорони здоров’я, і вони мають фундаментальний характер, повинні знайти
подальші розвиток і конкретизацію в системі нових законів і підзаконних
нормативних актів [153, с. 108].
Особливо важливе методологічне значення для формування системи
нового законодавства має така засада, як верховенство закону в ієрархії всіх
інших нормативних актів, які є підґрунтям законодавства. Виходячи з цього,
Міністерство охорони здоров’я України великої уваги приділяє участі в
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роботі над підготовкою законопроектів прямої дії та поданню їх в
установленому порядку до Верховної Ради України.
Велике значення для подальшого розвитку сфери охорони здоров’я має
розробка програми діяльності в цьому напрямі. Підготовлена Міністерством
охорони

здоров’я

України

програма

розвитку

охорони

здоров’я

є

середньостроковою перспективою, що увійшла складовою частиною до
Програми дій уряду України. Але реалізація її неможлвива без кардинальних
змін у нормативній базі данної сфери. Міністерство охорони здоров’я
України продовжує роботу й з оновлення відомчої нормативно-правової бази.
Зокрема, готуються проекти нових наказів, переробляються і плануються до
переробки низка чинних наказів МОЗ України. Є всі підстави вважати, що
протягом нетривалого часу система охорони здоров’я отримає оновлену,
таку, що відповідає сучасним вимогам, нормативно-правову базу – міцне
підґрунтя діяльності медичних установ і закладів [153, с. 110].
Життя і здоров’я людини є не тільки особистими, але й суспільними
благами. Закріплення їх як одного з основних прав людини та їх захист
належить до сфери інтересів суспільства і держави. Право на життя і право
на охорону здоров’я віднесені до категорії природних і невід’ємних прав
людини, визнання і охорона яких передбачені як найважливішими
національними законодавчими актами, включаючи конституції більшості
країн, так і актами міжнародного права [197, с. 77].
Право на життя і здоров’я як природне і невід’ємне право людини
визнають Організація Об’єднаних Націй, передова світова громадськість.
Серед числа міжнародно-правових актів, у яких закріплено це право, перш за
все слід зазначити і Загальну Декларацію прав людини, Конвенцію про права
дитини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права та
низку інших.
Загальна Декларація прав людини у частині 1 статті 25 наголошує, що
«кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг,
житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який є
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необхідним для підтримання здоров’я…» [49].
Дещо конкретизує це положення стаття 12 Міжнародного пакту про
економічні, соціальні і культурні права, частина 1 якої проголошує:
«Держави, які беруть участь у цьому пакті, визнають право кожної людини
на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я». Для
гарантування цього права держави повинні здійснювати такі заходи:
–

забезпечувати

скорочення

мертвонароджуваності

та

дитячої

смертності, здоровий розвиток дитини;
– поліпшувати всі аспекти гігієни зовнішнього середовища та гігієни
праці в промисловості;
– вжити заходів щодо запобігання та лікування епідемічних,
ендемічних, професійних та інших хвороб і боротися з ними;
‒ створювати умови, які б забезпечували всім медичну допомогу і
медичний догляд у разі хвороби (частина 2) [49].
Ці положення розвиваються у Декларації прав дитини, оголошеній
Резолюцією № 1386 (ХІV) Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1959
року. Конвенції про права дитини, схваленій на 44-й сесії Генеральної
Асамблеї ООН (резолюція № 44/25 від 20 листопада 1989 року),
ратифікованій Постановою Верховної Ради України № 789-ХІІ від 27 лютого
1991 року, у Гельсінській (1964 року) та Венеціанській (1983 року)
деклараціях Всесвітньої медичної асоціації, у заявах і деклараціях багатьох
урядів і політичних партій тощо [49].
У розвиток міжнародно-правової доктрини щодо охорони здоров’я
Конституція України закріплює у статті 49 право громадян на охорону
здоров’я, медичну допомогу і медичне страхування. Це право забезпечується
державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медикосанітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови
для ефективного і доступного медичного обслуговування для всіх категорій
громадян, у тому числі і для інвалідів [63].
Поділяємо думку В. Дьяченка, що незважаючи на досягнуті позитивні
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тенденції, у сфері права на охорону здоров’я інвалідів є ще багато
невирішених питань і нерозв’язаних проблем [48, с. 7]. На погляд вченого,
основним пріоритетом у цій сфері має бути робота над реальним
впровадженням Закону

України «Про медичну реабілітацію інвалідів в

Україні», в якому окреслено головні складові цього процесу. Щодо
подальшого розвитку та поліпшення якості реабілітаційних послуг, то
необхідно забезпечити державну підтримку центрів реабілітації, зокрема,
вирішити питання щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України в
частині фінансування реабілітаційних закладів із бюджетів відповідних
рівнів, у результаті якої має бути вирішена проблема закупівлі протезноортопедичних

виробів

для

інвалідів.

Адже

передбачені

чинним

законодавством тендерні процедури не враховують специфіку забезпечення
осіб з обмеженими можливостями засобами реабілітації. Комплексному
розв’язанню проблем, пов’язаних з інвалідністю, має сприяти створення та
актуалізація централізованого банку інвалідів [48, с. 11].
Однак такі зусилля спираються на недосконалість законодавства, про
що влучно зазначає в своїх працях А. Нечай, що законодавство України у
сфері охорони здоров’я інвалідів характеризується наявністю суперечностей
та прогалин, високим рівнем динамічності процесу нормотворення,
відсутністю комплексного підходу до державної політики щодо інвалідів
[116, с. 86]. Усе це проводиться в умовах загальних процесів реформування
сфери охорони здоров’я в Україні, що супроводжуються оновленням її
змісту, реформами управлінського сектора, переструктуризацією самої
медичної системи. У контексті процесів приєднання до ЄС постає, як
результат цілеспрямованого внутрішнього руху кожної держави-кандидата
до демократії, правової держави та ринкової економіки і, водночас, як
гарантія закріплення і прискорення такого поступу [116, с. 87].
Необхідно оптимізувати соціальні зобов’язання держави та її фінансові
можливості на нормативному рівні, унеможливлюючи фактичне зниження
життєвого рівня громадян. Зусилля державних медичних закладів, що
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займаються проблемами здоров’я інвалідів, приватних організацій інвалідів,
що вони повинні бути більше скоординовані для досягнення максимального
результату в сфері забезпечення права на охорону здоров’я інвалідів [220;
221].
Правильним є твердження Р. Мельника, який вважає, що з огляду на
необхідність входження України, а точніше кажучи, національної публічної
адміністрації до європейського адміністративного простору, вітчизняне
адміністративне право має бути наповнено новими нормами [104, с. 248].
На слушний погляд О. Барно, основним напрямом оптимізації адаптації
інвалідів є проведення корекції адаптаційних процесів у найближчий термін
після надання медичних послуг з використанням аромотерапії у сполученні з
магнітотерапією, загартуванням та лікувальною фізичною культурою з
урахуванням

стану

серцево-судинної

системи

та

психофізіологічних

показників [16]. В. Маринець зазначає, що людина, як індивідуальний
суб’єкт, не може протистояти державі в особі організованих державновладних інститутів. Ця обставина зумовила виникнення Українського
товариства

глухих,

оскільки

ефективне

функціонування

інститутів

громадянського суспільства дає можливість поставити людину в центр
суспільного і політичного життя, розглядати її гідність, права та свободи, як
найвищу соціальну цінність [98, c. 16].
У державних та комунальних закладах охорони здоров’я в Україні
медична допомога надається безоплатно, тому існуюча мережа таких
закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних
закладів усіх форм власності, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя,
дбає про розвиток фізичної культури і спорту.
Особливостями законодавства про охорону здоров’я є надзвичайно
широкий спектр суспільних відносин, які регулюються його нормами, а
також величезна кількість та ієрархія цих норм. Практично немає такого
питання, яке б тією чи іншою мірою не стосувалося здоров’я людини, будь то
сфера чи матеріального виробництва, чи поза виробничої діяльності людей –
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відпочинок, освіта, культура, духовне життя. Вся діяльність будь-яких
об’єктів чи окремих людей підпадає під державний санітарний нагляд,
здійснення якого покладено на державну санітарно-епідеміологічну службу,
підпорядковану Міністерству охорони здоров’я України.
Слід також зазначити, що законодавство про охорону здоров’я – явище
досить специфічне. Практично будь-який предмет чи явище, а також і
правовий акт, який регулює ті чи інші суспільні відносини, стосується
здоров’я людини. У складі цієї сфери законодавства присутні норми дуже
багатьох галузей права, а саме адміністративного, фінансового, трудового,
права соціального забезпечення тощо. Тому є всі підстави

вважати

законодавство про охорону здоров’я комплексною галуззю законодавства
[45, c. 8].
Щодо самої системи законодавства про охорону здоров’я, то вона
побудована за традиційно «класичною» моделлю, в основу якої покладено
ієрархію правових актів і норм. Угорі цієї своєрідної піраміди знаходяться
норми Конституції України, зокрема, норма статті 49, яка встановлює право
кожної людини на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне
страхування [248].
Дещо нижчий рівень займають законодавчі акти, прийняті Верховною
Радою України у розвиток положень вказаної норми Конституції. Особливе
місце в цій системі належить Основам законодавства України про охорону
здоров’я, ухваленим Верховною Радою 19 листопада 1992 року (із змінами
станом на 25 грудня 2015 р.) [54]. Цей зведений, консолідований
законодавчий акт, який комплексно охоплює найважливіші відносини сфери
охорони здоров’я, задуманий як фундамент для творення та вдосконалення
законодавства України про охорону здоров’я. Тому одним із провідних
принципів цього законодавчого акта є чітке визначення прав і обов’язків
громадян у сфері охорони здоров’я, встановлення державних гарантій і
юридичного захисту. Основи виконують роль базового системоутворюючого
законодавчого акта, який є своєрідною підвалиною для всього законодавства
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про охорону здоров’я. Норми Основ поглиблюють і розширюють відповідні
положення конституційної норми про право на охорону здоров’я, значною
мірою деталізують їх, визначають межі правового регулювання. Так, стаття 6
Основ, у розвиток положень статті 49 Конституції, деталізує і поглиблює
розуміння змісту права населення на охорону здоров’я, стаття 7 визначає
державні гарантії цього права, стаття 8 встановлює державний захист права
на охорону здоров’я тощо [54], [248].
Найголовнішим у змісті цього законодавчого акта є визнання охорони
здоров’я

пріоритетним

напрямом

діяльності

суспільства

і

держави,

закріплення пріоритету охорони здоров’я людини перед іншими видами
суспільної діяльності (виробничої, комерційної тощо) шляхом пільгового
оподаткування закладів охорони здоров’я, створення сприятливих умов для
іноземних інвестицій, приватного підприємництва та інших напрямів
діяльності у сфері охорони здоров’я.
Основи містять багато інших нових положень, найважливішими з яких
є механізм фінансування заходів з охорони здоров’я громадян, а також
організація надання їм медико-санітарної допомоги як на безоплатній, так і
на платній основі [248].
Норми Основ встановлюють багато фундаментальних положень щодо
правого регулювання у сфері медицини й охорони здоров’я. До речі, слід
зазначити, що поняття ці хоч і дуже близькі, проте далеко не тотожні.
Вказаний законодавчий акт розрізняє їх, даючи їм відповідне нормативне
визначення. Відповідно до статті 3 Основ, «охорона здоров’я – система
заходів, спрямованих на забезпечення збереження і розвитку фізіологічних і
психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності
людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості
життя», в той час, як «медико-санітарна допомога (медицина) – комплекс
спеціальних заходів, спрямованих на сприяння поліпшенню здоров’я,
підвищення санітарної культури, запобігання захворюванням та інвалідності,
на ранню діагностику, допомогу особам з гострими і хронічними
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захворюваннями та реабілітацію хворих та інвалідів» [81].
Оскільки охорона здоров’я людей є видом професійної діяльності, то
норми статтей 74-78 Основ закріплюють право на заняття медичною і
фармацевтичною діяльністю.
Норми Основ закріплюють найважливіші законодавчі положення, що
стосуються правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я. Вони
ж передбачають, що конкретне і детальніше їх регулювання здійснюється в
інших законодавчих актах, які, безумовно, повинні корегуватися з
відповідними нормами Основ. У цьому й полягає одна з найважливіших
особливостей цієї сфери законодавства.
Система законодавчих актів про охорону здоров’я ґрунтується на
встановленні правового регулювання важливих питань охорони здоров’я,
медичної та фармацевтичної діяльності. Переважна їх більшість визначена
нормами Основ. Це питання, що стосуються організації та фінансування
охорони здоров’я, діяльності медичних і фармацевтичних закладів і
працівників, профілактики та лікування окремих видів захворювань, таких як
інфекційні хвороби, венеричні, СНІД, туберкульоз та інші, окремих видів
медичної допомоги, як, наприклад, психіатричної чи наркологічної, чи
застосування окремих методів у лікуванні, як, наприклад трансплантації
(пересадки) органів чи переливання крові [81].
У розвиток відповідних норм Основ Верховна Рада України прийняла
низку законів, які поглиблюють зміст цих положень і встановлюють
механізми їх реалізації. Так, виходячи із норм, викладених у статтях 25-32
Основ, було прийнято Закон України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року (зі змінами
станом на 23 грудня 2015 р.) [15], який визначив напрями цього виду
діяльності, завдання органів влади та інших суб’єктів права, підстави і
порядок здійснення Державного санітарного нагляду, відповідальність за
порушення санітарних і протиепідемічних норм [140, с. 124].
Відповідно до норми, яка міститься в статті 46 Основ, 23 червня 1995
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року було прийнято Закон України «Про донорство крові та її компонентів»
від 23 червня 1995 року (із змінами станом на 2 березня 2015 р.), Проект
Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних
матеріалів людини» (від 26 квітня 2016 р.), норми якого корегуються із
нормами статті 47 Основ [15].
Законом України від 22 лютого 2000 року «Про психіатричну
допомогу» (із змінами станом на 23 грудня 2015 р.), визначено правові та
організаційні засади забезпечення громадян психіатричною допомогою
виходячи із пріоритету прав і свобод людини і громадянина, встановлено
обов’язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з
організації надання психіатричної допомоги та правового і соціального
захисту осіб, які страждають на психічні розлади, регламентовано права та
обов’язки фахівців, інших працівників, які беруть участь у наданні
психіатричної допомоги [15].
Законом України від 6 квітня 2000 року «Про захист населення від
інфекційних хвороб» (із змінами станом на 16 жовтня 2012 р.), визначено
правові, організаційні та фінансові засади діяльності органів виконавчої
влади,

органів

організацій,

місцевого

спрямованої

самоврядування,
на

запобігання

підприємств,
виникненню

і

установ

та

поширенню

інфекційних хвороб людини, локалізацію та ліквідацію їх спалахів та
епідемій, встановлено права, обов’язки та відповідальність юридичних і
фізичних осіб у сфері охорони здоров’я та захисту населення від інфекційних
хвороб [15].
Поряд із низкою законодавчих актів, кількість яких сьогодні перевищує
декілька десятків, до складу законодавства про охорону здоров’я входить
значна кількість підзаконних актів, які поглиблюють і доповнюють
відповідні законодавчі положення. Серед них на першому місті постанова
Верховної ради України № 96-VIII «Про Рекомендації парламентських
слухань на тему: «Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з
порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення»,
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та постанова Верховної ради України № 678-VII «Про Рекомендації
парламентських слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді»
(від 13 січня 2015 р.), Укази Президента України (для прикладу можна
назвати Указ Президента України «Про програму «Здоров’я літніх людей»»
(від 10 грудня 1997 року № 1347), «Про невідкладні заходи щодо
реформування системи охорони здоров’я населення» (від 6 грудня 2005 року
№

1694), постанови Кабінету Міністрів України (наприклад, Постанова

КМУ «Про невідкладні заходи щодо забезпечення населення та закладів
охорони здоров’я лікарськими засобами» (від 8 липня 1994 року № 464),
«Про затвердження переліку платних послуг, які надаються у державних
закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (справа про
платні медичні послуги) від 25 листопада 1998 року), нормативно-правові
акти інших органів влади. Прийняття вказаних та інших актів свідчить про
процес активного законотворення у цій сфері відносин. Причому, це
стосується не тільки законодавчих, а й інших підзаконних нормативноправових актів. Мова йде і про низку проектів Верховної Ради України,
указів та розпоряджень Президента України та про постанови та
розпорядження Кабінету Міністрів України, і про накази та інші нормативноправові акти Міністерства охорони здоров’я [15].
Відомчі нормативно-правові акти Міністерства охорони здоров’я
України – накази, затверджені ними положення та інструкції, списки,
вказівки, листи та інші, (а їх існує велика кількість), становлять окрему,
досить значну групу нормативно-правових актів, що входить до складу
законодавства про охорону здоров’я. За ініціативою Міністерства охорони
здоров’я їх було систематизовано, переглянуто й значною мірою оновлено.
Велика роль в організації і проведенні цієї роботи належала Інституту
громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я [107], [143].
Систематизація законодавства України у сфері охорони здоров’я
покликана не тільки навести порядок у нормативно-правовому забезпеченні
системи, а й підвищити його якість відповідно до існуючого політичного та
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соціально-економічного становища в державі та європейських стандартів та
вимог.
Однією із основних умов успішного проведення систематизації
законодавства України у сфері охорони здоров’я є запровадження
адміністративно-правового

забезпечення

суспільних

відносин

на

законодавчому рівні, тобто встановлення первинних (вихідних) норм лише
законами України, прийнятими Верховною Радою України в установленому
порядку, які мають передбачати обґрунтовані норми і відповідальність
певних органів, посадових осіб та громадян за дотримання і виконання їх
[165, с. 209].
Приєднуємося до думки вчених О. Ціборовського, С. Істоміна та
В. Сороки, що передусім мають бути розглянуті проекти та прийняті ВРУ
закони

«Про

фінансування

охорони

здоров’я

населення»,

«Про

загальнообов’язкове державне медичне страхування населення», «Про
гарантований державою рівень медичної допомоги», «Про медичну
діяльність», «Про заклади охорони здоров’я», «Про забезпечення прав
пацієнтів», «Про лікарське самоврядування», «Про управління системою
охорони здоров’я», «Про первинну медико-санітарну допомогу і сімейну
медицину», а також «Про спеціалізовану військову медицину», оскільки вони
визначатимуть тип вітчизняної системи охорони здоров’я і основи її
діяльності, а також внесені необхідні зміни до Конституції України та Основ
законодавства України про охорону здоров’я [165, с. 210].
Подальшим етапом систематизації законодавства України у сфері
охорони здоров’я має стати створення на базі прийнятих та апробованих
законів, Кодексу законів України про охорону здоров’я (або Медичного
кодексу України), або Санітарно-епідемічного кодексу, до якого «могли б
увійти закони про санітарну охорону атмосферного повітря, грунту, водойм,
виробничого середовища, санітарно-виробничого виховання населення,
медичної профілактики, безпечності харчової продукції, гігієни харчування»
[91, с. 75]. Медичний кодекс України має стати основним базовим
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нормативно-правовим актом у сфері охорони здоров’я, і для цього слід
враховувати об’єктивні тенденції розвитку медицини і розраховувати на
тривалий термін його дії. Важливо, щоб Медичний кодекс не був відірваний
від усієї системи права, а був узгоджений з поточним законодавством і
враховував перспективи його розвитку. Пропонується в Загальній частині
Медичного кодексу передбачити викладення основних завдань (функцій)
держави і місцевого самоврядування з регулювання охорони здоров’я,
державної системи контролю за якістю медичних послуг. Спеціальна частина
Медичного кодексу має бути присвячена регулюванню спеціальних питань
охорони здоров’я. До них слід віднести як новітні, прогресивні технології,
розвиток яких іде з великою швидкістю і потребує активного правового
забезпечення, так і традиційних медичних втручань. Серед першої групи
питань передусім заслуговують уваги клонування, репродуктивні технології,
інші маніпуляції з генетичним матеріалом, трансплантологія та інші. Щодо
другої групи питань, то регулювання шляхом окремих положень Спеціальної
частини

Медичного

кодексу

стосовно

прав

і

обов’язків

учасників

правовідносин потребує специфіка кожного виду медичних втручань,
зокрема питання регулювання військової медицини, психіатричної допомоги,
донорства крові та її компонентів, обігу лікарських засобів та інші [91, с. 76].
Треба визнати, що створення Медичного кодексу є нагальною
потребою сьогодення. Створення і прийняття цього базового документа, який
має визначити ключові питання організації охорони здоров’я і регламентації
надання медичної допомоги, є складним процесом. Тому запорукою якісної,
продуманої і продуктивної роботи у справі створення збалансованої системи
регулювання охорони здоров’я є комплексна праця, яка має включати
наукові дослідження і практичні рекомендації, з обов’язковим залученням до
процесу законотворчості, крім юристів, також лікарів, соціологів, філософів,
представників інших зацікавлених

сторін. Ми вважаємо, що після

консолідації законів України у сфері охорони здоров’я, яка полягає в
розробці і прийнятті Верховною Радою України законів, необхідних для
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регламентації діяльності галузі, їх узгодженні між собою, Конституцією
України та іншими законами, можна здійснити їх кодифікацію [158, с. 325].
Проте чинне законодавство про охорону здоров’я, перебуваючи в
активній стадії свого розвитку, звичайно ж, ще не становить цілком
завершеної системи. Очевидно, що в ньому є безліч недоліків, суперечностей
і прогалин, однак слід зауважити, що в процесі активної законотворчої
діяльності вони усуваються на зміну застарілим положенням законодавства
приходять нові норми.
Говорячи про недосконалість законодавства про охорону здоров’я, ми
все ж маємо добре розуміти, що головною причиною такого стану є, власне,
недостатні організованість і впорядкованість саме суспільних відносин у цій
сфері. Адже законодавство є явищем вторинним щодо тих відносин, які воно
регулює. І якщо ці відносини самі по собі є недосконалими і нерозвинутими,
то чи може бути в такому разі досконалим саме законодавство? Очевидно,
що ні [153, с. 111].
Зважаючи на гуманну мету – надання медичної допомоги, лікування
захворювань – і високі цілі, завжди існує небезпека переродження таких
відносин, які залишаються поза суспільним і громадським контролем та не
врегульовані чітко законодавством. Хоч абсолютна більшість медичних і
фармацевтичних

працівників

дотримуються

гуманних

засад

своєї

професійної діяльності, норм клятви Гіппократа і клятви лікаря, завжди існує
небезпека, що може знайтись недобросовісний медичний чи фармацевтичний
працівник, який, озброєний спеціальними знаннями, прогалинами в
законодавстві,

діагностикою

і

лікувальною

апаратурою,

лікарськими

препаратами і засобами впливу на життя, здоров’я і поведінку людей,
спробує використати цей арсенал не на користь, а на шкоду здоров’ю
людини. Тим

самим порушить право людини на охорону здоров’ю.

Приклади цього зустрічаються в матеріалах слідчої, прокурорської та судової
практики, в практиці правозастосовної діяльності інших державних органів і
громадських організацій [153, с. 112].
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Вище зазначені погляди вчених на проблематику адміністративноправового забезпечення права на охорону здоров’я населення та усе
проведене нами дослідження дає можливість сформулювати наступні
конкретні напрями удосконалення законодавства у цій сфері:
–

провідною метою нашого

суспільства є формування

засад

громадянського суспільства, без вирішення якого неможливо вирішити будьяку проблему, зокрема, і захист права населення на охорону здоров’я, однак
вирішення цієї проблеми вимагає комплексності, зокрема, і юридичного
супроводу;
– загальні потреби адміністративно-правового забезпечення права
населення на охорону здоров’я, мають врегульовуватись у законах України
«Про державний бюджет» на кожен рік, а також нормами Основ
законодавства України про охорону здоров’я, полягає в тому, що населенню
має надаватися якісна медична допомога та послуги за рахунок державного
та місцевого бюджетів;
– влучним на подальшу перспективу буде прийняття кодифікованого
нормативно-правового акту, в якому має бути узагальнено медичне
законодавство шляхом видання Медичного або Санітарно-епідемічного
кодексу України та удосконалення норм Етичного кодексу Українського
лікаря [128];
– однак більшість питань адміністративно-правового забезпечення
права на охорону здоров’я має бути вирішено в законах України «Про
фінансування охорони здоров’я населення», «Про загальнообов’язкове
державне медичне страхування населення», «Про гарантований державою
рівень медичної допомоги», «Про медичну діяльність», «Про заклади
охорони здоров’я», «Про забезпечення прав пацієнтів», «Про лікарське
самоврядування», «Про управління системою охорони здоров’я», «Про
первинну медико-санітарну допомогу і сімейну медицину», а також «Про
спеціалізовану військову медицину» [15].
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Під час засідання Уряду України Міністром охорони здоров’я
Олександром Квіташвілі було презентовано законопроект «Про внесення
змін до деяких актів шодо удосконалення законодавства з питань охорони
здоров’я».

Документ

передбачав

кардинальні

зміни

в

механізмах

фінансування закладів охорони здоров’я – перехід від бюджетної установи до
форми

державного

підприємства,

комунального

підприємства,

господарського товариства або інших організаційно-правових форм згідно з
чинним законодавством. «У розробленому законопроекті запропоновано дві
великі зміни правового статусу закладів охорони здоров’я та надання їм
автономії в управлінні, а також зміни у фінансуванні системи охорони
здоров’я» [108].
2016 рік має стати перехідним роком від фінансування за ліжко-місця
до фінансування за надані послуги, що дозволить ЗОЗ витрачати отримані
кошти більш раціонально, поліпшуючи якість послуг та підвищуючи оплату
персоналу.

Висновки до розділу 3
У законодавство України про охорону здоров’я доцільно внести такі
зміни:
1. Розробити і прийняти Закон України «Про правовий статус та
гарантії діяльності медичних і фармацевтичних працівників в Україні», який
повинен затверджуватись Указом Президента України, проекти структури
яких запропоновано; підтримано пропозицію про необхідність розробити і
прийняти Медичний кодекс або Санітарно-епідемічний кодекс України.
2. Прийняти Закон України «Про лікарське самоврядування в Україні»,
у якому запропонувати реформування та розвиток вітчизняної системи
охорони здоров’я, забезпечення їх інтеграції в європейський та світовий
медичний і науковий простір.
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3. Доцільно було б також врегулювати на рівні законів суспільні
відносини щодо одного із спеціальних методів лікування (Закон України
«Про терапевтичне клонування»), з приводу експертної діяльності (Закон
«Про медичну експертизу в Україні»), щодо біоетики (Закон України «Про
біоетику та гарантії її забезпечення в Україні»), з приводу реклами в охороні
здоров’я (Закон України «Про рекламу у сфері охорони здоров’я»).
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ВИСНОВКИ
У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення
актуального наукового завдання, що полягає в узагальненні теоретичних і
практичних аспектів адміністративно-правового забезпечення права на
охорону здоров’я в Україні, виробленні пропозицій і рекомендацій щодо
вдосконалення законодавства та адміністративної діяльності публічної
адміністрації у цій сфері. У результаті проведеного дослідження було
сформовано низку висновків і пропозицій, основними з яких можна вважати
такі:
1. Доведено, що об’єктом адміністративно-правового забезпечення
права на охорону здоров’я в контексті адміністративно-правових відносин є
право населення на охорону здоров’я та діяльність суб’єктів публічної
адміністрації щодо його законодавчого забезпечення.
До змісту категорії права на здоров’я входять такі основні елементи:
власне право на охорону здоров’я; право на усунення небезпеки, яка
загрожує здоров’ю; право на проживання в умовах безпечного для здоров'я
довкілля за відсутності дії будь-яких впливів техногенного або природного
характеру; право на отримання своєчасної кваліфікованої медичної допомоги
(в тому числі право на відмову від медичного втручання); право вільного
доступу до медичної інформації; право на медичне страхування; право на
допомогу у випадках «особливих потреб» (допомога особам з набутими або
вродженими фізичними або психічними розладами та аномаліями розвитку, а
також жінок у стані вагітності). Окрім цього, серед масиву законодавчих
актів у сфері охорони здоров’я слід виділити специфічні правові норми, що
регулюють права, які опосередковано можна віднести до змісту права на
здоров’я. Ними є право на донорство та право на трансплантацію.
2. З’ясовано, що охорона здоров’я як специфічна галузь значною мірою
впливає на соціальний та економічний розвиток держави, стан демографічної
ситуації, визначає разом з іншими чинниками рівень національної безпеки.
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Висловлено думку, що здоров’я розглядається і як важливий соціальнополітичний феномен, який свідчить про ступінь розвитку й благополуччя
суспільства,

що

потребує

досконалого

юридичного

регулювання

та

законодавчого гарантування, а отже, у законодавстві варто деталізувати зміст
елементів права на охорону здоров’я, а також їх складових, таких як право на
зміну (корекцію) статі; право пацієнта на полегшення болю, пов’язаного із
захворюванням або медичним втручанням; право на застосування нових та
експериментальних методів або засобів надання медичної допомоги.
3. Виявлено, що до основних спеціалізованих суб’єктів публічної
адміністрації, яка здійснює адміністративно-правове забезпечення права на
охорону здоров’я населення, належать: Міністерство охорони здоров’я
України, координаційний комітет, Фонд соціального захисту інвалідів, Рада з
питань інвалідів при Міністерстві охорони здоров’я України та інших.
4. Зроблено

висновок,

що

засоби

адміністративно-правового

забезпечення права на охорону здоров’я є своєрідними адміністративними
інструментами адміністративного права, які дозволяють через способи та
прийоми

спеціально-публічної

адміністрації

на

підставі

власної

чи

делегованої компетенції забезпечувати виконавчо-розпорядчу діяльність та
надавати адміністративні послуги населенню з метою забезпечення їх права
на охорону здоров’я.
5. Доведено, що механізм адміністративно-правового забезпечення
права

на охорону здоров’я

–

це засоби

функціонування

системи

адміністративно-правового регулювання з метою забезпечення прав, свобод і
законних інтересів громадян, функціонування громадянського суспільства.
Елементами механізму адміністративно-правового забезпечення права
на охорону здоров’я є система засобів правового та організаційного впливу
для забезпечення права населення, що гарантуються та здійснюються
суб’єктами

публічної

адміністрації,

до

яких

належать:

1)

система

законодавства, яка регулює відносини у сфері охорони здоров’я; 2) об’єкт
управління – правовідносини, що виникають у сфері охорони здоров’я; 3)
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суб’єкти управління – органи державної влади і організації, що взаємодіють
між собою у сфері охорони здоров’я; 4) форми та методи діяльності
публічної адміністрації щодо захисту прав населення у сфері охорони
здоров’я; 5) адміністративно-правова відповідальність за порушення у сфері
охорони здоров’я та 6) адміністративні процедури у цій сфері.
6. Констатовано, що форми діяльності суб’єктів публічної адміністрації
у сфері охорони здоров’я – це зовнішній вираз подібних за своїм характером і
правовою природою груп дій посадових осіб органів публічної адміністрації,
що

здійснюються

у

рамках

режиму

законності

для

досягнення

адміністративно-правової мети – публічного захисту права на охорону
здоров’я населення у закладах охорони здоров’я.
7. Зроблено

висновок,

що

засоби

адміністративно-правового

забезпечення права на охорону здоров’я є своєрідними адміністративними
інструментами адміністративного права, які дозволяють через способи та
прийоми

спеціально-публічної

адміністрації

на

підставі

власної

чи

делегованої компетенції забезпечувати виконавчо-розпорядчу діяльність та
надавати адміністративні послуги населенню з метою забезпечення їх права
на охорону здоров’я.
8. Доведено, що адміністративна відповідальність у сфері захисту права
на охорону здоров’я населення у закладах охорони здоров’я – це
застосування судом або уповноваженими державою публічними органами
щодо фізичних і юридичних осіб, які скоїли протиправне діяння, що порушує
права на охорону здоров’я населення, на надання медичної допомоги та
послуг певного виду адміністративного примусу – адміністративної санкції
(адміністративно-господарської санкції).
Адміністративно-господарські санкції, які застосовуються до фізичних і
юридичних осіб за порушення ними права на охорону здоров’я, – це
матеріальні та організаційні заходи впливу юридичної відповідальності, що
застосовуються за порушення права на отримання якісної медичної допомоги
та послуг. Основними видами таких санкцій є: відмова у видачі ліцензії;
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призупинення дії ліцензії; позбавлення ліцензії за порушення стандартів
надання медичної допомоги та послуг.
9. Обґрунтовано думку, що міжнародними стандартами захисту права
на охорону здоров’я населення є основоположні міжнародно-правові акти
ВООЗ та Ради Європи, які висувають до вітчизняної системи права вимоги
пріоритету загальнолюдських цінностей та гармонійного розвитку населення
за будь-якими ознаками та турботи про них.
10. Визначені

напрями

удосконалення

законодавства України

у

зазначеній сфері, а саме: врахування в законах України «Про державний
бюджет» на кожний відповідний рік видатків, які полягають у тому, що
населенню мають надаватися якісна медична допомога та послуги за рахунок
державного і місцевого бюджетів; більшість питань адміністративноправового забезпечення права на охорону здоров’я має бути вирішено
шляхом створення Медичного або Санітарно-епідемічного кодексу України,
до якого могли б увійти закони про санітарну охорону атмосферного повітря,
ґрунту, водойм, виробничого середовища, санітарно-виробничого виховання
населення, медичної профілактики, безпечності харчової продукції, гігієни та
харчування.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Соціологічне опитування
БЛАНК
соціологічного опитування громадян України з питань законодавчого
забезпечення права на охорону здоров’я населення в Україні
Шановний респонденте! Вашій увазі надається бланк соціологічного
опитування щодо проблем забезпечення права на охорону здоров’я
населення в Україні. Опитування є анонімним, тому просимо Вас надати
правдиві відповіді. На кожне питання треба надати однозначну відповідь
«Так» або «Ні» у графі навпроти шляхом постановки позначки (наприклад,
«+», або «V»). Якщо однозначної відповіді немає, питання пропускається.
Результати Вашої активної громадянської позиції будуть використані для
розробки рекомендацій щодо законодавчого удосконалення права на охорону
здоров’я населення в Україні.
Дякуємо Вам за участь!
Таблиця 1
Визначте рівень доступності для широких верств населення щодо
надання медичної допомоги та послуг
Задовільний
Незадовільний
Визначте рівень якості надання медичної допомоги та послуг
державними закладами охорони здоров’я
Задовільний
Незадовільний
Визначте рівень якості надання медичної допомоги та послуг
приватними закладами охорони здоров’я
ТАК
НІ
Чи потрібно застосовувати більш жорсткі вимоги до медичних
працівників, які порушують право населення на отримання
безкоштовної медичної допомоги та послуг
ТАК

НІ
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Результати соціологічного опитування громадян України щодо
адміністративно-правового забезпечення права на охорону здоров’я в
Україні
Вибipкoвим aнкетувaнням булo oпитaнo 393 респондентів, із них 180
громадян пенсійного віку від 60 до 65 років, 113 громадян віком від 35 до 60
років, 100 громадян віком від 18 до 35 років. Анкетування проводилося у 4
pегioнах Укpаїни. Чaс пpoведення aнкетувaння – друге пiвpiччя 2014 та друге
пiвpiччя 2015 poку.
Таблиця 2
Визначте рівень доступності населення щодо надання медичної
допомоги та послуг
Задовільний
Незадовільний
26

74

Визначте рівень якості надання медичної допомоги та послуг
державними закладами охорони здоров’я
Задовільний
Незадовільний
20

76

Визначте рівень якості надання медичної допомоги та послуг
приватними закладами охорони здоров’я
ТАК
НІ
53

44

Чи потрібно застосовувати більш жорсткі вимоги до медичних
працівників, які порушують право населення на отримання
безкоштовної медичної допомоги та послуг
ТАК

НІ

98

2
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Додаток Б
УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
вул. М. Грушевського, 1, м. Чернівці, 58010, тел. (0372) 55-32-58, факс. (0372) 55-28-63
E-mail: office@bukmed.cv.ua Код ЄДРПОУ 39302152

___________________________________________________
____________ № _____________ На №_________від______
Впровадження результатів дослідження у практичну діяльність
суб’єктів публічної адміністрації
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Заступник начальника управління
організаційно-ресурсного
забезпечення Департаменту
охорони здоров’я Чернівецької
обласної державної адміністрації
_________________ І. Тріска

АКТ
Впровадження результатів дисертаційного дослідження на здобуття
наукового ступеня кандидата юридичних наук Руснак Лесі Михайлівни на
тему: «Адміністративно-правове забезпечення права на охорону здоров’я в
Україні» у практичну діяльність Департаменту охорони здоров’я
Чернівецької обласної державної адміністрації.
Комісія у складі: Крикливець Любов Григорівни – начальник відділу
організації лікувально-профілактичної роботи та охорони здоров’я дітей і
матерів управління організації та розвитку лікувально-профілактичної
допомоги населенню ДОЗ ОДА, Левчук Ірина Юріївна – головний спеціаліст
– юрисконсульт відділу роботи з персоналом, освіти, науки та контролю за
документообігом управління організаційно – ресурсного забезпечення ДОЗ
ОДА розглянули результати впровадження матеріалів дисертаційного
дослідження Руснак Л.М. за темою «Адміністративно-правове забезпечення
права на охорону здоров’я в Україні» в практичну діяльність Департаменту
охорони здоров’я Чернівецької обланої державної адміністрації.
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У дисертації зазначається, що в умовах реформування сфери охорони
здоров’я в Україні, її інтеграції до єдиного Європейського простору,
підвищуються вимоги до функціонування публічної адміністрації у цій сфері,
діяльність якої має бути спрямована на забезпеченні захисту права на
охорону здоров’я населення, тобто виникає необхідність в удосконаленні
правових засад та адміністративної діяльності.
Під час обговорення наданих матеріалів комісія констатувала, що
зазначені вище положення дисертації використані в практичній діяльності
Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обланої державної
адміністрації в 2015 році.
Висновок: Окремі положення дисертації Руснак Лесі Михайлівни за темою
«Адміністративно-правове забезпечення права на охорону здоров’я в
Україні» є такими, що впроваджені у в практичну діяльність Департаменту
охорони здоров’я Чернівецької обланої державної адміністрації.

Заступник начальника управління
організаційно-ресурсного
забезпечення ДОЗ ОДА

Заступник начальника управління
організації та розвитку лікувальнопрофілактичної допомоги населенню,
начальник
відділу
організації
лікувально-профілактичної роботи та
охорони здоров’я дітей і матерів
ДОЗ ОДА

Головний спеціаліст – юрисконсульт
відділу роботи з персоналом, освіти,
науки та контролю за документообігом
управління організаційно-ресурсного
забезпечення ДОЗ ОДА

І. Тріска

Л. Крикливець

І. Левчук
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Додаток В
УКРАЇНА
БУКОВИНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

___________________________________________________
58000 м.Чернівці, вул. Дарвіна, 2а, тел./факс 55-32-07. E-mail: bukuniver@bukuniver.cv.ua

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Президент
ПВНЗ «Буковинський університет»
М. І. Маниліч
Акт
про впровадження у навчальний процес результатів дисертаційного
дослідження викладача юридичного факультету, кафедри цивільно-правових
дисциплін, ПВНЗ «Буковинський університет» Руснак Лесі Михайлівни.
Комісія у складі:
Голова комісії – М.І. Маниліч, президент ПВНЗ «Буковинський
університет», к.е.н., доцент;
Члени комісії: С.М. Пелипчук, перший проректор – проректор з
навчальної роботи, к.п.н., доцент;
Н.М. Лавренюк, декан юридичного факультету;
В.І. Комарницький, заступник завідувача кафедри цивільно-правових
дисциплін, к.ю.н., доцент
цим Актом засвідчує наступне.
Протягом 2012-2015р.р. Руснак Л.М. була здобувачем кафедри
конституційного, адміністративного та фінансового права Інституту права та
суспільних відносин Київського Відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна».
Нею проводилося дисертаційне дослідження на тему «Адміністративноправове забезпечення права на охорону здоров’я в Україні» на здобуття
наукового ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
Дисертантка
досліджувала
теоретичні
та
практичні
аспекти
адміністративно-правового забезпечення права на охорону здоров’я
населення на підставі проведеного аналізу наукових, науковопубліцистичних та нормативних джерел, у тому числі перспективного
законодавства та формулювання на цій основі пропозицій щодо
вдосконалення чинного законодавства в зазначеній сфері та практики його
застосування.
В цілому можна зазначити, що результати дисертаційного дослідження
на тему: «Адміністративно-правове забезпечення права на охорону здоров’я
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в Україні» Руснак Лесі Михайлівни мають певну цінність для підготовки
студентів за напрямом підготовки «правознавство».
Узагальнення опрацьованого дисертанткою матеріалу дало змогу у 20122015 н.р. впровадити результати здійснюваного дослідження у навчальний
процес, а саме при проведенні лекційних і семінарських занять з предметів
«Адміністративне право», «Конституційне право».

Голова комісії:

М. І. Маниліч

Члени комісії:

С. М. Пелипчук
Н. М. Лавренюк
В. І. Комарницький

